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No último dia 26 de abril em Curitiba-PR o Diretor 

de Políticas Agrárias da Fetaep, Marcos Brambilla e o 

Diretor de Assalariados Jairo Corrêa, participaram de uma 

audiência no Incra com o objetivo de agilizar os processos 

de desapropriação de terras no Paraná. 

Autoridades também participaram da audiência com o 

Diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 

Assentamentos do Incra, Celso Lisboa de Lacerda, como o 

Deputado Federal Assis do Couto e a Assessora de Política 

Agrária da Contag, Ciléia Anice da Mota Porto.

O objetivo da audiência foi para pedir ações mais concretas 

para os problemas enfrentados por cerca de 500 famílias 

acampadas nos municípios de Icaraíma, Umuarama, 

Cruzeiro do Oeste, Perobal e Alvorada do Sul. 

Encontro de 
coletivos decide 
pela realização do 
Grito da Terra 2009

Audiência no Incra pede ações concretas para as 
Políticas Agrárias da Fetaep

Seminário discute prevenção de 
acidentes de trabalho do setor 
madeireiro

A Câmara Técnica dos Setores de Plantio, Extração 

e Transformação da Madeira realizou no último dia 

06 de abril, no Centro Integrado dos Empresários 

e Trabalhadores do Paraná – Cietep um seminário 

para debater as questões ligadas à prevenção 

de acidentes de trabalho e a regularização de 

trabalhadores.
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Paraná vai adotar nova estratégia 
nas campanhas de vacinação 
contra aftosa
O secretário da Agricultura e do Abastecimento, 

Valter Bianchini, anunciou no mês de março 

que o Paraná vai suspender a vacinação contra 

febre aftosa para animais acima de 24 meses. A 

campanha será realizada entre 1º e 31 de maio. 
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Pré-território noroeste pede 
apoio para projeto à Secretaria 
de Agricultura

Lideranças políticas do pré-território de Tamboara, 

estiveram em Curitiba no último mês de Abril 

reunidos com o Secretário de Agricultura Valter 

Bianchini , para pedir apoio para a instalação de 

um laticínio no município de Tamboara.
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A Fetaep e a Contag cobram mais agilidade para a conclusão 

de processos de desapropriação de áreas para implantação 

de assentamentos, como nas Fazendas Itaverá e Palheta, em 

Alvorada do Sul. Além disso a antiga reivindicação de que 

sejam vistoriadas, em caráter de urgência, as fazendas São 

Francisco, de Umuarama, Santa Fé, de Cruzeiro do Oeste e 

Três Rios, de Perobal fizeram parte da pauta da audiência.

O encontro de coletivos que aconteceu na Fetaep nos dias 15 e 16 de abril discutiu assuntos importantes para o movimento 

sindical do Paraná. Cerca de 100 dirigentes de todo o estado se reuniram na sede na Federação para discutir as ações da Fetaep 

para 2009. 

Foi discutido a forma de operacionalização dentro das normas legais, o convênio que a Fetaep tem junto ao Serviço de Aprendizagem 

Rural – Senar. Também ficou acordado que o Congresso Estadual será realizado junto com as eleições da Fetaep em 2011. Em 

relação ao Congresso da CTB que será realizado em setembro de 2009, em São Paulo, os dirigentes decidiram que a Fetaep vai 

participar com uma grande caravana e que participará inclusive do Encontro Estadual que acontecerá em agosto de 2009. 

Foi decidido também que haverá o Grito da Terra Estadual. Durante o evento foi elaborada uma pauta de todos os setores: Política 

Agrária, Política Agrícola, Assalariados, Meio Ambiente, Política Social. A pauta para ser discutida com o governo do estado é 

bastante vasta e também há assuntos a serem discutidos com órgãos do governo federal como a exemplo do Incra e da Caixa 

Econômica Federal. O Grito da Terra Estadual será realizado em Agosto e o Grito da Terra Nacional será realizado em Maio.
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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
A crise mundial, a agricultura familiar e o emprego no campo

A crise mundial que há vários meses está em pauta em todos os setores da economia 

também impactou a agricultura familiar. O ministro do desenvolvimento agrário declarou que 

a crise coloca em discussão o modelo mundial de produção e abastecimento de alimentos. 

A Fetaep trabalha com essa lógica há muito tempo, nossas reivindicações atentam para essa 

questão que agora está em evidência, mas que já estão inseridas em nossas bandeiras de 

luta há bastante tempo.

O ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e os movimentos ligados à agricultura 

perceberam no último ano que é preciso viabilizar e articular um projeto de desenvolvimento 

rural sustentável com base nos agricultores familiares, e isso já vem sendo discutido há 

muitos anos, inclusive nos últimos congressos da Contag.

O Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS, é uma 

realidade dentro do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR, e se 

nossas reivindicações junto às instâncias dos governos fossem acatadas com mais cautela, 

os impactos na produção de alimentos hoje seriam bem menores. 

Atualmente os postos de trabalho criados lá atrás, ou seja, os trabalhadores rurais que 

prestam serviços para os latifundiários estão vulneráveis. Na medida em que a agricultura 

começa a perder fôlego na exportação em razão de ter uma produtividade muito mais cara, 

isso também afeta diretamente os trabalhadores. Os países lá de fora que antes importavam 

nossa produção, agora também estão em crise, e cada vez que nós deixamos de exportar 

alguma coisa, um posto de trabalho é perdido.

As pesquisas mostram que a crise já atingiu o setor rural, cada vez fica mais difícil um 

acordo coletivo com a classe patronal e o MSTTR há tempos alerta para o fato de que o 

desemprego no campo é algo que merece atenção de todos os setores.

A Fetaep e a Contag continuam trabalhando para dar 

condições dignas de trabalho e produção para os agricultores 

familiares, tanto que em maio teremos o Grito da Terra 

Nacional, para mais uma vez cobrarmos do governo 

políticas que realmente viabilizem o Projeto Alternativo de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. E em 

nível estadual, o Paraná já está se organizando para 

realizar o Grito da Terra Estadual. 

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep
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27 e 28/04 

29/04

29/04

Reunião na Cohapar sobre habitação Rural com a presença do Dep. 

Estadual Elton Welter

Reunião com trabalhadores de cana da usina do Vale do Ivaí 

Encontro de mulheres – Londrina 

Oficina Regional de auto formação e desenvolvimento pedagógico- 

metodológico - Sul (ENFOC) – Porto Alegre RS

Reunião sobre instalação do Posto Avançado da Cresol em Borrazópolis

Seminário do Setor Madeireiro sobre acidentes no trabalho

 

Reunião da micro região 09 

Encontro de mulheres - Ivaiporã

Reunião Região 5 - Sobre Sabaralcool – Campo Mourão

Reunião da Regional 06 

Seminário Estadual do Café

Seminário Estadual de Leite

Exposição de Londrina 

Reunião do Conselho Setorial da Indústria de Base Florestal - Curitiba

Reunião do Conselho Fiscal do Senar - Curitiba

Reunião Comitê Estadual da Educação do Campo da Secretaria de 

Educação - Curitiba

Encontro Estadual dos Coletivos para Discutir o Grito da Terra e 

Congresso da Fetaep

Posse diretoria do STR de Astorga 

Mediação SRTE - Mesa Redonda na DRT – Curitiba

Encontro Municipal sobre Agricultura Familiar - Palestrar sobre 

habitação Rural em Barbosa Ferraz

Seminário sobre cooperativismo de crédito em Antonina

Seminário Sanidade Animal: Garantia de Desenvolvimento

Entrega de  certificados em homenagem aos pioneiros do municipio 

de Altônia

Assembleia de constituição da Cresol em Ibaiti

Reuniao da Comissao Nacional de Jovens em Brasília DF

Reunião da Região 10  - Curitiba

Reunião STR de Engenheiro Beltrão e Usina Sabaraalcool

Reunião de Mulheres na Contag – Brasília DF 

19º Encontro Estadual da Cebola - Quitandinha

Reunião Estadual da CTB

Fundação da Cresol em PAranacity e Nova Esperança

Reunião da Cresol em Marilena

Conselho Deliberativo da Contag – Brasília DF

Entrega da Pauta do Grito da Terra ao Presidente da Republica em 

Brasília DF 

Posse da Nova Diretoria da Contag em Brasília DF
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Manifestações, festas, espetáculos e atos políticos marcaram o Dia Internacional da Mulher, no 
último mês de março, em todo o país. No Paraná não foi diferente, houve inclusive na Capital 
Paranense – Curitiba, um debate sobre a Crise Mundial.

Quem organizou o evento foi a Federação das Mulheres do Estado do Paraná, que é presidida por 
Alzimara Bacellar. A Diretora de Mulheres da Fetaep, Mercedes Demore esteve presente no Debate 
representando as trabalhadoras rurais, e discutindo como a Crise Mundial também vem afetando 
as mulheres. 

Ademir Mueller e Marcos Brambilla, ambos diretores da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado do Paraná compõem a Diretoria Geral da Contag para o exercício 2009/2013.

Além de representar os trabalhadores rurais do Paraná junto a Contag esses cargos são de suma 

importância para a Federação e para o Estado como um todo, pois assim o Paraná vai manter-se 

atuante junto às decisões do movimento sindical rural em âmbito nacional. 

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller que já compunha o Conselho Fiscal comissão executiva da 

gestão passada, agora está como 1º Membro Titular do Conselho Fiscal da Contag. 

E entre os 11 jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais que integram a nova Diretoria da Contag 

que foi empossada no final do mês de abril também está o Diretor de Jovens da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, Marcos Junior Brambilla.

Os jovens que compõem a diretoria para a gestão 2009-2013, foram eleitos para cargos da Diretoria 

Executiva, suplência da diretoria e conselho fiscal. Marcos Brambilla, 26 anos, é membro da 

suplência da Diretoria junto com outros três jovens do Maranhão, Alagoas e Minas Gerais. 

Em relação à diretoria passada a participação de jovens aumentou significativamente, como afirma 

Brambilla. “Na ultima gestão tínhamos poucos jovens integrando a diretoria da Contag, agora somos 

11 integrantes”, diz. Segundo ele isso demonstra que a organização da juventude rural nos últimos 

anos vem rendendo bons frutos e também denota a sensibilidade da nova diretoria com os jovens 

do movimento. 

Mulheres debateM crise Mundial

diretores da Fetaep 
coMpõeM diretoria Geral da contaG 

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

família rural

O curso aconteceu no dia 8 de abril em São José A professora da UFPR, Maria Aparecida Cassilha 
dos Pinhais, e foi realizado numa parceria entre Zawadneak, diz que o consumidor se sente mais 
SENAR-PR,FAEP, Emater, SEAB e Sindicato Ru- seguro ao adquirir um produto, pois sabe que foi 
ral com o objetivo de levar aos produtores rurais produzido com menos agrotóxico. “O manejo de 
novas alternativas para o controle de pragas. O pragas é apenas uma das etapas para o produtor 
manejo integrado de pragas permite ao agricul- conseguir a certificação de produtor integrado. E 
tor utilizar menos agrotóxicos na produção. Entre com a certificação o produtor poderá ter um preço 
os benefícios estão a segurança da produção e diferenciado para seu produto” complementa 
redução de custo com o menor gasto em agro- Zawadneak.
tóxicos.

O produtor Marcelo Laschnak diz que o SENAR-
O engenheiro agrônomo Marcelo Poletti, da PR acertou em oferecer o curso e manejo inte-
Empresa de Consultoria de Manejo Integrado de grado de pragas. “Com o mercado bastante com-
Pragas (Promip), palestrou mostrando aos parti- petitivo, a capacitação é fundamental para se 
cipantes como identificar as pragas que atacam o destacar” diz. Em contrapartida, para o engenhei-
morango e também como utilizar os predadores ro agrônomo da HVidal Consultório Agronômico 
naturais de ácaros. “O controle biológico de áca- Hugo Reis Vidal, o mercado vai melhorar para o 
ros e insetos reduz o uso de agrotóxicos, o que di- produtor apenas se houver fiscalização. “E esta 
minui custos. E ainda causa um impacto ambien- fiscalização tem que funcionar, porque só assim 
tal positivo”, afirmou Poletti. Este controle bioló- vai valer a pena o investimento e o produtor vai 
gico é feito através de uma outra espécie de ácaro receber o preço justo” finaliza.
que só se alimenta dos ácaros nocivos à planta.  

Produtores participaram de um curso de manejo 
integrado de pragas na produção de morango

Aula prática de identificação de pragas

Ademir Mueller e Marcos Brambilla compõem a Diretoria Geral da Contag para o exercício 2009/2013
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primeira fase da enfoc pr 
gera boas expectativas para próximo módulo
Os participantes do Curso de Formação Sindical que 

a Fetaep, com o apoio do Serviço de Aprendizagem 

Rural – Senar, participaram entre 30 de março e 

03 de abril da primeira fase da Escola Nacional de 

Formação da Contag – Enfoc. Este curso é realizado 

com o propósito de desenvolver uma formação 

político e ideológica para dirigentes, assessores e 

lideranças do Movimento Sindical dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais - MSTTR. 

O curso que no primeiro módulo já despertou mudanças no 
pensamento dos participantes, gerou grandes expectativas 

para o próximo módulo

Momento em que os participantes confeccionavam fantoches 
para a realização de dinâmicas 

A abertura do curso foi realizada com a presença do 

Presidente d a Fetaep, Ademir Mueller e de seu vice-

presidente Mário Plefk. 

Ademir Mueller disse que o movimento sindical está 

investindo pesado nos cursos de formação, tanto que 

no último congresso da Contag que aconteceu no 

mês de março foi ratificado o fundo para recursos 

para a escola de formação. Mueller disse que é muito 

importante saber aproveitar essas oportunidades, e 

continuar com disseminando informações. “Essa 

é uma rede de formação, ao voltar para as suas 

regiões, vocês devem dar continuidade e repassar os 

conhecimentos adquiridos aqui”, afirmou. 

Plefk deu boas vindas aos presentes e disse aos 

participantes do curso para que aproveitassem bem 

esses 05 dias de curso.

Entre os participantes do curso há vários dirigentes 

que participaram do curso no ano passado e 

estão colaborando com o repasse continuado de 

conhecimento, formando realmente uma grande 

rede. De acordo com a presidente do STR de São 

João do Caiuá, Margarete Moreira da Silva, que está 

no curso como multiplicadora, os novos participantes 

vão perceber que ao longo do curso é natural perder 

um pouco da timidez. “Quando menos se espera 

você já está na sua base ajudando as outras pessoas 

com o conhecimento que adquiriu”, relata. 

O curso que no primeiro módulo já despertou 

mudanças no pensamento dos participantes, gerou 

grandes expectativas para o próximo módulo que 

acontecerá entre 11 e 15 de maio. 

sanidade animal: 
           garantia de desenvolvimento

Ademir Mueller e seu vice-presidente Mário Plefk 
participaram do evento com uma grande caravana de 

agricultores familiares

No último dia 17 de abril, o presidente da Fetaep Ademir Mueller e seu vice-presidente Mário Plefk participaram com uma 

grande caravana de agricultores familiares do Seminário de Sanidade animal, promovido pelo Fundo de Desenvolvimento 

da Agropecuária do Estado do Paraná – Fundepec. 

O evento que aconteceu na Universidade Positivo em Curitiba teve como tema “Sanidade: Garantia de Desenvolvimento” 

e contou com um público de cerca de 1,5 mil pessoas. Entre as autoridades presentes estavam o governador do Paraná 

Roberto Requião e seu vice Orlando Pessutti, o secretario de agricultura Valter Bianchini, o senador Osmar Dias, os 

deputados federais: Ricardo Barros; Osmar Serraglio; Abelardo Lupion e o deputado estadual Fernando Scanavaca. 

O presidente da Federação da Agricultura do Paraná, Agide Meneguette abriu o evento e em seguida várias autoridades 

fizeram seu discurso. Quem encerrou a cerimônia de abertura foi o governador Requião que alertou para o fato de que é 

preciso uniformizar as políticas sanitárias no Mercosul. 

O dia foi preenchido com várias palestras que envolviam o tema “Sanidade: Garantia de desenvolvimento”. De acordo com 

Inácio Kroetz, que falou sobre a importância sanitária para manutenção e conquista de mercados, o Paraná superou o 

mínimo necessário para alcançar a capacidade de gerenciamento de risco de sanidade na avicultura. Segundo ele, o Paraná, 

Santa Catarina e Mato Grosso são os únicos estados que tem capacidade de conter os riscos de sanidade animal. 
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pré-território noroeste pede 
apoio para projeto à secretaria de agricultura

seminário do meio 
ambiente reúne cerca de 300 pessoas 

Lideranças políticas do pré-território Noroeste, estiveram em Curitiba no último 

mês de Abril reunidos com o Secretário de Agricultura Valter Bianchini , para pedir 

apoio para a instalação de um laticínio no município de Tamboara. O pedido de 

apoio foi feito pelo presidente do STR de Tamboara, Paulo Roberto Sanita, e pelos 

diretores da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná 

- Fetaep, Marcos Brambila e Aristeu Ribeiro. Também estavam presentes na 

reunião o prefeito municipal de Tamboara, Reinaldo Gimenez Milan;  o assessor da 

Emater, Douglas Gonçalo, o agricultor familiar Luis Antonio Sanita e representando 

o prefeito de Paraíso do Norte e o Secretário do Estado e Planejamento, Enio Verri, 

a assessora  Sheila Martins.

O propósito da reunião foi de protocolar e pedir apoio da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná para o Projeto de 

Adequação,Modernização da Produção da Agro-industrialização e da 

Comercialização do Leite no Território Noroeste. 

Os custos do projeto giram em torno de R$300 mil, e o secretário da Agricultura 

e do Abastecimento, Valter Bianchini já está negociando com o Ministério do 

O Seminário de Meio Ambiente realizado pelo STR de São 
Jorge do Ivaí reuniu cerca de 300 pessoas no ultimo dia 27 de 
março. Estiveram presentes autoridades regionais, assessores 
e delegados regionais, Presidente do STR de São Jorge do Ivaí 
Antônio Casagrande, além do Presidente da Fetaep, Ademir 
Mueller e do Deputado Federal, Assis do Couto. 

A primeira carteirinha de identificação do trabalhador rural 
magnética do Paraná foi entregue durante o evento para um 
jovem que se filiou no sindicato. Esta é a primeira experiência 
em todo o estado. 

Em cada uma das quatro regiões do Paraná há 

um conselho fiscalizador que monitora as ações 

desenvolvidas. Ele é formado por governantes e 

integrantes da própria população local.

Neste ano o número de territórios atendidos passará 

de 60 para 120 em todo o país, com investi-mentos 

Desenvolvimento Agrário (MDA) a liberação da verba para a viabilização do projeto que 

vai receber a produção da agricultura familiar dos municípios da região que integram o 

pré-território Noroeste. Os recursos estão previstos no programa federal Territórios da 

Cidadania, Bianchini disse que vai dar total apoio ao projeto junto ao governo federal. 

Ao todo a instalação do laticínio 

vai beneficiar cerca de 200 

produtores dos cinco municípios 

que integram o pré-território 

Noroeste: Tamboara, Nova Aliança 

do Ivaí, Paraíso do Norte, Mirador 

e São Carlos do Ivaí. Os diretores 

da Fetaep, Marcos Brambilla 

e Aristeu Ribeiro endossaram 

o pedido de apoio à Seab-PR e 

também manifestaram o apoio 

da Fetaep junto aos agricultores 

familiares da região.

O deputado Assis do Couto repassou uma verba para o 
hospital do Trabalhador Rural, que o sindicato gerencia. 
No Paraná existem apenas três hospitais do trabalhador 
rural, e que é mantido apenas de verbas do governo e 
doações da comunidade.

Durante o seminário, o presidente da Fetaep, Ademir 
Mueller falou da proposta da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Rurais – Contag, e do movimento 
sindical como um todo no que se refere à tão 
discutida reserva legal e da mata ciliar. 

Bianchini disse que vai dar total apoio ao projeto junto ao 
governo federal

saiba mais 

de R$ 23,5 bilhões. Serão beneficiadas famílias de 

1.852 municípios – 33% das cidades bra-sileiras. A 

principal novidade para este ano é a inclusão de áreas 

indígenas e quilombolas no pro-grama. Entre elas está 

a reserva Raposa Serra do Sol.

Paraná - O Governo Federal ampliou os investimentos 

do Programa Territórios da Cidadania no Paraná. 

Este ano, serão destinados 490,9 milhões de 

reais para investimentos em apoio a ativida-

des produtivas, cidadania e direitos e melhoria 

da infraestrutura. Os recursos vão beneficiar os 

mo-radores de Cantuquiriguaçu, Norte Pioneiro, 

Paraná Centro e Vale do Ribeira.
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paraná vai adotar nova estratégia nas 
campanhas de vacinação contra aftosa

seminário discute prevenção 
de acidentes de trabalho do setor madeireiro

O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Valter 

Bianchini, anunciou no mês de março que o Paraná vai 

suspender a vacinação contra febre aftosa para animais 

acima de 24 meses. A medida é só para os animais acima 

de 24 meses e, portanto, permanece a obrigatoriedade da 

vacinação para os animais bovinos e bubalinos de zero a 

A Câmara Técnica dos Setores de Plantio, Extração e 

Transformação da Madeira realizou no ultimo dia 06 de 

abril, no Centro Integrado dos Empresários e Trabalhadores 

do Paraná – Cietep, um seminário para debater as questões 

ligadas à prevenção de acidentes de trabalho e a regularização 

de trabalhadores. O presidente da Fetaep, Ademir Mueller 

e o tesoureiro Jairo Correa, estiveram presentes no evento, 

representando os trabalhadores rurais do Paraná.

O secretário de assalariados (as) da Confederação dos 

Trabalhadores (as) na Agricultura – Contag, Antônio Lucas 

também marcou presença no Seminário. Durante seu 

pronunciamento o secretário disse que esse tipo de iniciativa 

é muito importante, mas ressaltou que as negociações tem 

que ser feitas antes de acontecer os acidentes. “No meio 

rural quando acontece um acidente, geralmente é fatal e 

principalmente no setor da madeira”, destacou.

De acordo com o coordenador da Câmara Técnica e 

representante do Ministério do Trabalho, Anderson Bonacin 

Moura, os acidentes de trabalho acontecem principalmente 

nas pequenas e médias empresas. Atualmente, no Estado, o 

Os agricultores familiares fizeram a tarefa de casa nos 
últimos anos e isso traz vantagens tanto econômicas como 

sociais para agricultura.

Atualmente, no Estado, o setor madeireiro tem cerca de 6.300 
empresas cadastradas. Entre 2005 e 2008, foram comunicados 

6.606 acidentes de trabalho

24 meses de idade, a campanha será realizada entre 1º 

e 31 de maio. 

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller esteve presente 

na coletiva de imprensa realizada pela Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná – Seab. 

Em pronunciamento, Mueller disse que essa medida adotada 

pelo Estado do Paraná só foi possível porque os produtores 

foram rigorosos na vacinação do gado nos últimos anos. “Os 

agricultores, principalmente os da agricultura familiar fizeram 

a tarefa de casa nos últimos anos vacinando corretamente o 

rebanho e isso traz vantagens tanto econômicas como sociais 

para agricultura”, disse. 

São 40 anos de campanhas de vacinação contra a febre 

aftosa no Paraná e estima-se que cerca de 5,3 milhões 

de animais bovinos e bubalinos em todo o Estado 

deixarão de ser vacinados pela primeira vez no Paraná. 

Essa medida representa o início de um processo adotado 

em comum acordo com o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento para que o Paraná seja 

setor madeireiro tem cerca de 6.300 empresas cadastradas. 

Entre 2005 e 2008, foram comunicados 6.606 acidentes de 

trabalho do plantio até a indústria. No ano passado, foram 

realizadas 452 ações de fiscalização, sendo encontrados 374 

trabalhadores sem registro em carteira.

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller, falou que essa iniciativa 

de colocar patrões e empregados para discutir ações para o 

setor é muito válida. Mueller ainda fez dois questionamentos. 

“Eu tenho duas grandes preocupações no que se refere ao setor 

da madeira, a primeira é sobre os acidentes de trabalho, e a 

declarado posteriormente área livre de febre aftosa, sem 

vacinação. 

O secretário Valter Bianchini espera uma redução da vacinação 

em cerca de 50% do rebanho avaliado em 10 milhões de 

cabeças, o que equivale a cerca de cinco milhões de doses 

que deixarão de ser vendidas, uma economia de cerca de R$ 

7 milhões aos criadores.

As modificações foram adotadas em resposta aos excelentes 

índices de vacinação alcançados nas campanhas realizadas nos 

últimos quatro anos. Acima de 98% a Organização Internacional 

de Saúde Animal (OIE) considera que o rebanho já está imunizado, 

o índice do Paraná está em 97%, e isso graças à consciência dos 

agricultores familiares, pois 85% das propriedades cadastradas 

no Paraná são da agricultura familiar. 

Apesar de isentos da vacinação, os criadores serão obrigados 

a declarar todo o rebanho junto às Unidades Veterinárias da 

Secretaria espalhadas em todo o Estado, sob pena de multa 

de R$87,27 por animal não vacinado. 

Além da SRTE/PR, compõem a Câmara Técnica a 
Federação dos Trabalhadores nas Industrias da Construção 
e do Mobiliário do Estado do Paraná (Fetraconspar), a 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná 
(Fetaep), a Federação da Indústria do Estado do Paraná 
(FIEP), a Federação da Agricultura do Paraná (FAEP) e 
o Ministério Público do Trabalho da 9ª Região (MPT). A 
Câmara Técnica da Madeira foi instituída pela portaria 
nº. 23, de 11 de março de 2008, pelo superintendente 
Regional do Trabalho e Emprego no Paraná.

saiba mais 

segunda e não menos importante é a questão da informalidade 

de trabalho”, salientou.

Participaram do seminário entidades sindicais, patronais 

e laborais. O diretor da Fetaep, Jairo Correa, representa os 

trabalhadores rurais do Paraná na Câmara Tecnica dos Setores 

de Plantio, Extração e Transformação da Madeira. Segundo ele a 

câmara técnica vai ter muito sucesso com a aprovação do Check 

list. “Para isso precisamos de empenho para que o check list 

seja respondido pelas empresas dentro do prazo.”, disse. 
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programa de credito Fundiário 
é pauta de seminário da contag

Mulheres participam do encontro 
intermunicipal da Mulher trabalhadora rural 

seminário discute prevenção 
de acidentes de trabalho do setor madeireiro

A crise financeira mundial é a oportunidade para que movimentos sociais e o movimento 

sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais (MSTTR) coloquem a reforma agrária 

e a agricultura familiar no centro de debates de toda a sociedade brasileira. O tema 

foi discutido por dirigentes e assessores de várias federações e da Contag durante o 1º 

Encontro Nacional do MSTTR sobre o projeto de capacitação do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário que aconteceu no último mês de abril na sede da Contag em Brasília. 

O diretor de Políticas Agrárias da Fetaep Marcos Brambilla e a Assessora da Fetaep 

Ana Paula Conter, estiveram presentes no evento. “A questão agrária na atualidade - 

desafios e perspectivas” foi o tema abordado e debatido pelo coordenador do Núcleo 

Agrário do PT, Osvaldo Russo, ele enfatizou que é o momento de mostrar à sociedade 

que a crise pode ser resolvida com a realização da reforma agrária e fortalecimento 

da agricultura familiar. “Essa crise é uma oportunidade para se fazer a retomada da 

mobilização social”, afirmou. 

Foi realizado no último dia 28 de março em Itambé o 4º Encontro Intermunicipal da 

Mulher Trabalhadora Rural. O evento foi promovido pelo STR de Itambé em parceira 

com Instituto Emater, Federação dos Trabalhadores (as) na Agricultura do Estado do 

Paraná – Fetaep, Serviço de Aprendizagem Rural – Senar e Prefeitura Municipal. 

Ao todo 270 pessoas participaram do encontro, que contou com caravanas de mulheres 

dos municípios de Ivatuba, Dr. Camargo, Floresta, São Pedro do Ivaí, Paiçandu, 

Sarandi, Ourizona e São Jorge do Ivaí. O evento contou ainda com a presença do 

Prefeito Municipal Antônio Zampar e dos deputados estaduais Luiz Nishimori e Ênio 

Veri, que também é Secretário Estadual de Planejamento, do Presidente da Fetaep, 

Ademir Mueller, Diretora de Mulheres Mercedes P. Demore, e Pedro Cecere Filho, 

gerente local da Emater.

Durante o evento foram realizadas 5 palestras que despertaram o interesse do público 

presente: O sindicalismo e as mulheres - Mercedes P. Demore e Ademir Mueller ; Saúde 

da Mulher - Elizabete Santander – Sec. Municipal de Saúde de Itambé; Motivação 

Pessoal - Franciely F. Azarias – Senar / Sebrae; Mulheres aceitando desafios - Delma P. 

Fukui – Instituto Emater e  Alimentação correta  -  Letícia Bianchessi. 

Simultaneamente ao 4º Encontro Intermunicipal, aconteceu o 9º Encontro Municipal 

da Mulher Rural de Itambé, evento que foi iniciado através de mulheres agricultoras 

Durante o evento foram realizadas 5 palestras que despertaram o interesse do público presente

Russo chamou a atenção para a criminalização dos movimentos sociais, que se 

caracteriza como uma reação dos setores conservadores da sociedade contra as 

reivindicações populares. “Temos que mostrar que a violência no campo começou 

décadas atrás, liderada por grandes latifundiários e a sociedade deve saber que os 

trabalhadores rurais historicamente são vítimas dessa violência”.

O ex-presidente da Contag José Francisco da Silva, comentou que atualmente não existe plano 

de reforma agrária no Brasil, mas sim um plano de assentamentos. “Temos que refletir sobre a 

reforma agrária que queremos, (SIC) discutir e elaborar propostas concretas”, afirmou.

O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, disse que é 

preciso que todos os movimentos sociais e sindicais do campo e da cidade se unam para 

colocar essa pauta na agenda da sociedade. “Precisamos estar articulados e envolver outras 

entidades nessa luta”, reforçou.

e sindicalistas, entre elas: Salete Broio, atual vereadora e Izolina Messias Vertuan – 

Coordenadora Regional das Mulheres Rurais pela Fetaep, além de Solange Ferreira, 

presidente do STR de Itambé.

Colaboração – Solange Santos, Assessora Emater / Fetaep
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O governador em exercício Orlando Pessuti prestigiou o stand 
da Fetaep, na foto com o presidente Ademir Mueller e o 

Assessor da Emater Evalton Sidnei. 

Durante o Encontro Estadual da Cafeicultura foi lançado o concurso ‘Café Qualidade Paraná’ 

Fetaep participa ativamente da expo-londrina

nova diretoria do 
str de astorga é empossada

nova diretoria do str de  
                        corbélia toma posse

A 49ª Exposição de Londrina que 

aconteceu entre 02 e 12 de abril 

marcou o segundo ano da parceria 

do Instituto Emater e a Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado do Paraná – Fetaep com a 

presença na Via Rural Fazendinha. 

Além da Via Rural Fazendinha, a 

parceria também promoveu cerca de 

12 encontros técnicos na Via Rural 

Eventos, com a participação de mais 

de 4 mil agricultores familiares. 

Um dos eventos que movimentou bastante a Via Rural eventos foi o Primeiro Encontro da Mulher 

Rural na Agricultura que teve a participação de mais de 550 mulheres. A Diretora de Mulheres 

da Fetaep, Mercedes Demore prestigiou o evento como palestrante. Outro encontro bastante 

prestigiado foi o Primeiro Encontro de Jovens Rurais, que teve a participação de mais 250 jovens 

e que também contou com a presença do Diretor de Jovens da Fetaep, Marcos Brambilla. 

Durante a Expo Londrina, no dia 08 de abril, aconteceu também a Reunião Ordinária da Região 

06, com a presença do presidente da Fetaep Ademir Mueller e o presidente da Emater, Arnaldo 

Bandeira, além de dirigentes sindicais, delegados e coordenadores da regional 06. Bandeira 

destacou que as políticas da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – Contag, 

A cerimônia de posse aconteceu no último dia 17 de abril, na sede da AABB em Astorga. 

Quem empossou a diretoria e o conselho fiscal do STR de Astorga foi o Presidente do 

STR de Colorado, Aparecido Calegari. A nova gestão vai trabalhar durante o mandato de 

2009/2013. 

PRESIDEntE – CLAuDEMIR DE CARLI

 

SECREtáRIo –  nILton vItuRIAno FERREIRA

tESouREIRo –  ABIDES EDuARDo DE SouzA

Com a maior participação de associados da história foi eleita no mês de março a nova 

diretoria e conselho fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corbé-lia. A posse foi 

realizada no dia 27de março para o mandato de 2009 / 2013.

PRESIDEntE - LouREnço DAvID RuBIn

SECREtáRIo –  REynoLD KonRAD

tESouREIRo –  nELSon FRAnCISCo GIottI

são muito importantes também para a extensão rural e para o Instituto Emater. O assessor 

regional da Fetaep, Evalton Sidnei destacou a importância da parceria Fetaep-Emater, e 

do trabalho realizado que sempre busca ocupar espaço dentro da sociedade.

Nesse mesmo dia Ademir Mueller participou do Encontro Estadual da Cafeicultura que 

discutiu temas relevantes como a necessidade de mecanização da cafeicultura na agricultura 

familiar e  durante o encontro também foi lançado o concurso ‘Café Qualidade Paraná’. 


