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• Importante destacar que até o presente momento a Caixa Econômica 

Federal disponibilizou as regras referentes ao G1, correspondente 

a famílias com renda bruta anual de R$ 10.000,00, mediante 

comprovação pela Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP.

• Estamos aguardando as regras de enquadramento para os outros 

grupos, bem como as regras para as reformas.

• Informamos que o material apresentado no evento, bem como o 

modelo de documentação exigido pela Caixa estão disponibilizados 

no site www.fetaep.org.br no link Download – Documentação sobre 

Programa de Habitação Rural.

Encontro Estadual de Habitação Rural 
gera importantes encaminhamentos

Saiba mais 

pág. 06

Secretário Valter 
Bianchini recebe 
lideranças de 
Moreira Sales

A audiência foi marcada 

pelo STR de Moreira Sales, 

com o objetivo principal de 

solicitar apoio da Seab para o 

Programa Municipal, ‘Bom Dia 

Trabalhador Rural’, que trata do 

fornecimento de café da manhã 

a 1.000 trabalhadores rurais, 

envolvidos no corte da cana.

curItIba . maIo 2009

Diretoria da Contag 
toma posse

Mais de 500 pessoas entre 

representantes do movimento 

sindical do campo, parlamentares 

e entidades internacionais 

prestigiaram, em Brasília, a 

posse da nova diretoria da 

Contag. Ademir Mueller e 

Marcos Brambilla fazem parte 

dessa nova diretoria. 

pág. 05

A Fetaep realizou no último dia 06 de maio o Encontro Estadual sobre 

Habitação Rural, ao todo foram cerca de 115 representantes do STTR 

que participaram do evento que aconteceu na sede da Fetaep. 

Quem comandou os trabalhos foi o Secretario Geral da Fetaep e Diretor 

de Políticas Sociais, Aristeu Elias Ribeiro. Ao todo foram 4 palestrantes 

que trataram sobre o ‘Novo Programa de Habitação Rural’: Antoninho 

Rovaris, Secretario de Política Agrícola da Contag; Wlademir Roberto 

dos Santos, Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal 

– CEF; Geane Maruno, Supervisora de Assistência Técnica da Gidur- CEF 

e Volmir Santolin, Presidente da Associação de Agricultores Familiares 

Vale do Rio Uruguai. 

Durante o encontro várias propostas de encaminhamento surgiram 

como: 

Encontrar alternativas para incluir no programa, seja via rural ou urbana, 

os assalariados rurais; Que a Fetaep se empenhe em encontrar alternativas 

para resolver o impasse gerado no convênio com a Cohapar, referente 

ao PSH-Rural e Exigir comprometimento por parte dos beneficiários de 

não alterarem a planta padrão até a conclusão e liberação da unidade 

habitacional; Consolidar a ideia de serem montadas equipes de trabalho 

(engenheiro e assistente social) em pontos estratégicos, próximas as 

regionais da CEF no Estado do Paraná.

Segundo Aristeu Ribeiro o encontro foi bem positivo, principalmente 

pelo grande número de interessados em conhecer o novo Programa de 

Habitação Rural.“Foi um momento em que pudemos reunir governo, 

gestor e beneficiários e juntos vimos também a grande responsabilidade 

de cada parceiro no Programa, principalmente a da Fetaep. Trata-se 

de um desafio para o MSTTR, mas com grande benefício social aos 

agricultores familiares e assalariados rurais”, disse. 
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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

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep
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01/05
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07/05
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11 a 15

11 a 15

11/05

12/05
12/05
12/05
13/05

13/05

13/05
14/05
14/05
15/05

15/05

16/05

16/05
16/05
16/05
17/05 
18/05
18 a 26 / 05

19/05
19/05

19/05

20 e 21/05
21/05

22 e 23/05
22 e 23/05
24 e 25
25 a 29/05

25/05

26 e 27/05

26 a 27/05
27/05
28/05

Reunião do Comitê Político do Dep Assis - Guarapuava
VIII Seminário Maio Negro - CTB

Encontro sobre o Programa Nacional de Habitação Rural 2009

Audiencia publica do MT de Maringá para tratar temas relativos a 
regularização trabalhista no setor rural – oAB Maringá
Reunião do CET  e Posse dos Membros - Curitiba
Reuniao GERA - Incra
Visita aos STRs de Jussara – Cianorte e Tapejara

Eleição STR São José dos Pinhais
II Encontro das Mulheres Empresarias Rurais - Vera Cruz d´oeste
Abertura da Expoinga 2009  - Maringá
Assembleia Prestação de contas STR de São Tome

Palestra CRESol – Guaraqueçaba
Palestra Emater - Cascavel
ENFoC - II Módulo Estadual

Curso promovido pela Emater - o mercado de produtos da Agricultura 
Familiar  - Cascavel
Reunião do Fórum Estadual Erradicação do Trabalho Infantil - Curitiba

Reunião na região 06  - Juventude Rural – Astorga 
Excursão à Estação Experimental Prefeitura Santa Helena/Itaipu
Reunião CER-PRoAGRo / Curitiba
Reunião da região 03 - Dirigentes mulheres e jovens

Reunião com Beneficiários do Credito Fundiário/Regularização - STR de 
Vera Cruz do oeste
Reunião CER-PRoAGRo / Curitiba
Visita a Projetos do Credito Fundiário - Capitão leônidas Marques
Reunião no STR de Capitão leônidas Marques
Fundação Cressol STR de Alto Paraná

Reunião da Regiao 02 – Medianeira

Fundação do STR de Nova América da Colina

Eleição  STR. Indianopolis
Reunião da Assembléia Geral do STR de Campo largo
Reunião Dep. Assis Couto sobre eleições 2010
Encontro Municipal sobre Agricultura Familiar - STR de Barbosa Ferraz 
Treinamento sobre Comissão de Conciliação Prévia  - Fetaep
Negociação da Pauta do Grito da Terra com diversos ministérios do 
Governo Federal

Reunião do Conseleite - Curitiba
Posse do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Senar/PR

Reunião do Conselho Administrativo do SENAR/PR

Encontro Estadual sobre Previdência Social
Palestra Crédito Fundiário – Doutor Ulisses

Assembléia e Homenagem aos 39 Anos do STR de Corbélia
oficina Nacional de avaliação e planejamento do sitema CREDITAG/SISATER
Coletivo Nacional de Política Agrícola / Contag 
Curso promovido pela Emater - o mercado de produtos da Agricultura 
Familiar - Cascavel
Assembléia Fundação Cooperativa Cresol em Tamboara

oficina sobre associativismo nos assentamentos em Guarapuava 

Grito da Terra Brasil
Reunião Comissão Censitária Estadual - IBGE
Seminário - o papel das normas internacionais no mundo do trabalho / UFPR

Diretoria
Ademir, Mario, Jairo, 
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Ademir Mueller 
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Ademir Mueller 
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Aristeu Ribeiro
Ademir Mueller
Mariléia Tonietto
Aristeu Ribeiro

Mercedes Demore
Jairo Corrêa
Marcos Junior Brambilla
Flávio D´Angelo
Paulo Macedo
Mercedes Demore
Marcos Junior Brambilla
Marcos Junior Brambilla

Paulo Macedo 
Marcos Junior Brambilla
Marcos Junior Brambilla
Ademir Mueller 
Mario Plefk
Marcos Junior Brambilla
Aristeu Ribeiro
Ademir Mueller
Mario Plefk
Mercedes Demore
Jairo Corrêa
Aristeu Ribeiro 
Aristeu Ribeiro
Jairo Corrêa
Ademir Mueller
Mario Plefk
Dirigentes sindicais 
Marcos Brambilla
Ademir e Marcos                           
Jairo e Mário
Ademir Mueller
Marcos Junior Brambilla
Diretoria
Paulo Macedo
Marcos Junior Brambilla
Ana Paula Conter
Ademir Mueller
Mário Plefk
Mário Plefk
Ademir Mueller
Mário Plefk
Ademir Mueller
Mário Plefk 
Paulo Macedo 
Ademir Mueller
Jairo Corrêa
Marcos Junior Brambilla
Diretoria
Ademir Mueller
Ademir Mueller 

Grito da terra 2009

o Grito da Terra é um movimento popular que acontece de ano a ano e busca 

melhoria nas condições de vida de mais de 25 milhões de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, representados pela Contag, 27 Federações Estaduais e mais 

de 4000 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em nível local. 

Fetaep também participou desse grande movimento, com uma caravana de três 

ônibus que se juntaram aos demais companheiros de todo o Brasil para o maior 

movimento popular de trabalhadores rurais que reivindicam ao Congresso Nacional 

políticas publicas que interessam aos trabalhadores rurais e ao Movimento Sindical 

de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.

As lutas são constantes e as conquistas do nosso movimento não acontecem com 

a velocidade que desejamos, mas acontecimentos como esse não podem passar 

despercebidos do nosso publico, pois as conquistas que o MSTTR desfruta hoje são 

provenientes das nossas mobilização de muitos anos atrás. 

E nesse sentido não podemos ficar quietos hoje em dia, só porque estamos 

melhores do estávamos antes. Está assegurado pela Constituição Federal que 

todos tem que ser tratados em igualdade de condições, todos tem direito a 

uma moradia, todo mundo tem direito à educação, saúde, emprego, dignidade, 

cidadania e no meio rural isso nem sempre acontece. E é em busca desses 

direitos que continuamos lutando hoje. 

A pauta de reivindicações é composta de  203 itens que deverão ser negociados 

com diversos ministérios e secretarias do governo federal, o foco neste ano será 

a reforma agrária, a institucionalização das políticas públicas para a agricultura 

familiar e as mudanças na legislação ambiental.

o Grito da Terra estadual que será realizado no 

próximo semestre também vem na mesma direção, 

com uma pauta que trará discussões importantes 

para muitas questões que ainda estão pendentes 

para o MSTTR do Paraná. 
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No mês de abril as Prefeituras Municipais, deram destino correto aos Pneus usados, esta foi uma 
ação de nível Territorial envolvendo os municípios de Paraiso do Norte, Nova Aliança do Ivaí, Tam-
boara, Mirador e São Carlos do Ivaí.

o que era problema ambiental comum foi resolvido a partir de várias reuniões do Conselho Gestor 
do Território Noroeste, em que foi criada uma comissão para tratar do problema. Foi decidido que 
o município de Paraíso do Norte será central de recolhimento, todos os municípios envolvidos 
transportarão seus pneus até o local definido. 

Essa ação se desenvolveu através da contratação de uma empresa que possui licença ambiental 
para realizar o trabalho. Duas carretas com aproximadamente 1500 unidades de pneus foram le-
vadas para Curitiba para serem utilizados em fornos na indústria de cimento.

A comissão é composta pelos seguintes membros que estão desenvolvendo um excelente traba-lho: 
Nilce Mendes G. Feitosa de Tamboara, José Clóvis Torsani de Paraiso do Norte e Ernandes Colauto 
de São Carlos do Ivaí.

Nos dias 04 e 05 de abril o STR de Altônia promoveu a IV Festa do Agricultor e do Frango. Este 

evento é famoso na região por suas comidas típicas que tem como base a carne de frango.

Durante a festa aconteceu também uma homenagem aos pioneiros agricultores da cidade. o Diretor 

de Políticas Agrárias e Juventude da Fetaep, Marcos Brambilla, prestigiou o evento e ajudou na 

entrega dos certificados aos agricultores pioneiros homenageados. 

A festa que é promovida pelo STR, tem sua renda revertida para o próprio sindicato, que já conseguiu 

construir a sede do sindicato com os recursos provenientes da festa, que além da homenagem ainda 

conta com apresentações artísticas, shows musicais e prêmios. 

Meio AMbiente é PrioridAde 
no território noroeste

FestA do Agricultor e do FrAngo de 
AltôniA hoMenAgeiA Agricultores 
Pioneiros

Durante a festa aconteceu também uma homenagem aos pioneiros agricultores da cidade
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

Maria Eurimar dos Santos, casada, 49 anos, mãe assim conquistou mais um troféu, agora na edição 

de três filhos e avó de cinco netos. Há sete anos nacional do concurso.

saiu de Santa Izabel do Ivaí para ser reassentada 
A visão de empreendedorismo surgiu com o curso. no Assentamento Rural Sebastião Camargo Filho, 
"Hoje vemos a propriedade como uma empresa do município de Marilena. Há um ano, com seis 
rural, a gente sobrevive daqui. Vemos o que é viável cabeças de gado em seus 17,6 hectares de terra, 
fazer ou não e todos os meus gastos são anotados. não imaginava o quanto poderia mudar sua visão e 
Antes era só terra para criar os animais", explica suas perspectivas do seu negócio. Até ficar 
Maria Eurimar.sabendo, através de um vizinho, do Programa 

Empreendedor Rural. Sem muita pretensão antes 
A palavra que melhor define seu projeto, segundo a do início das aulas, até que "o pensamento da 
produtora, é sustentabilidade. "Estou tendo a visão gente foi se abrindo e aos poucos fui me 
de melhorias futuras, mas se a gente não colocar encontrando", lembra Eurimar.
em prática não vai saber se vai dar certo" contou. 

Devido aos custos, a produtora está implantando O que a produtora mais queria era aumentar a 
suas idéias aos poucos em sua propriedade. Já fez produção de leite no seu sítio. Mesmo sem ter um 
a reforma das pastagens e pretende ainda trocar as computador e nem concluindo o ensino médio, 
matrizes e fazer a irrigação, além de construir um escreveu o seu projeto à mão. E seu projeto 
novo barracão. Sua produção já aumentou de 20 "Aumento de Leite" ficou em primeiro lugar no 
litros para 40 litros de leite por dia, sua meta é concurso estadual promovido pelo programa, 
produzir 500 litros por dia até 2013.classificando-se para disputar o prêmio nacional. E 

Uma jóia lapidada no 
Empreendedor Rural
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Parceria Fetaep e cPrA : produção rural sustentável
A parceria entre a Fetaep e o Centro Paranaense de 

Referencia em Agroecologia – CPRA, desde 2007 

vem formando jovens que trabalhem com novos 

conceitos no que se refere à agricultura. É uma forma 

sustentável de produção rural que convive de forma 

harmoniosa com a natureza. 

o repasse de conhecimentos é feito através de 

projetos de pesquisa, ensino e extensão. A Fetaep atua 

ativamente junto ao CPRA na formação e qualificação 

de jovens. De acordo com Diretor de Políticas Agrárias 

da Fetaep e Juventude, Marcos Junior Brambilla, essa 

parceria já obteve bons resultados. “Trabalhamos 

com jovens que fizeram consórcio e também os que 

ainda não fizeram, a formação se entende para todos 

os jovens.”, lembrou Brambilla. 

A Fetaep se preocupa em conscientizar os agricultores 
familiares na adoção de práticas que respeitem a natureza, e 

que ajudem na obtenção de renda das famílias

A Fetaep é uma das principais parceiras do CPRA, 

e nos últimos meses realizou um trabalho intenso 

na formação de jovens quanto o uso sustentável 

do bambu. Segundo Marcos Brambilla, ações 

como estas reforçam a preocupação da Fetaep 

em conscientizar os agricultores familiares em 

adotar práticas que respeitem a natureza, e 

que tambpem ajudem na obtenção de renda 

das famílias. o curso de utilização sustentável 

do bambu também foi realizado em todos os 

colégios agrícolas do Paraná. 

Além desse curso, outros cursos também são 

oferecidos pela parceria como apicultura, produção 

de plantas medicinais, produção de leite a pasto de 

forma sustentável, entre outros.

Mulheres rurais se reúnem em Moreira sales

inscrições curso 
de Funcionários

Ao todo 175 pessoas participaram do encontro de mulheres rurais

Foi realizado no último dia 30 de abril no município de Moreira Sales o 9º Encontro Municipal da Mulher 

Rural e o 4º Café da Manhã Rural, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Moreira Sales 

em parceira com Instituto Emater e com apoio da Fetaep, Senar, Sicredi, Prefeitura Municipal e Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Ao todo 175 pessoas participaram do grande encontro, que contou com a presença da presidente do 

STR de Moreira Sales, Regina Barbato, do prefeito municipal, luiz Antonio Volpato e do supervisor do 

Senar, Jean Carraro.

Ao todo foram ministradas 5 palestras que despertaram o interesse do público presente, e destacou 

os seguintes temas: Câncer de pele e Aids com a palestrante Cleuza Paviani,  Secretária. Municipal de 

Sáude; Alternativa de Comercialização para a agricultura familiar, com o palestrante Márcio Perin , do 

Instituto Emater , Motivação Pessoal com o professor Amani Spachinski, legisla-ção Ambiental com 

Ricardo Carvalho do Instituto Ambiental do Paraná, e por último uma palestra sobre Direitos e Deveres 

do Associado com a presidente do STR de Moreira Sales,  Regina Barbato.

Durante o encontro o grupo de mulheres rurais dos Bairros 31 e água do Barulho, que é responsável 

pelos produtos que foram servidos no café da manhã, homenageou o Prefeito Municipal luiz Volpato, 

entregando uma cesta de café da manhã com mais de 10 produtos artesanais.

Prazo de inscrições para o Curso de funcionários da Fetaep encerra dia 20 de Junho. o curso será realizado entre 13 e 16 

de Julho em Guaratuba, as inscrições devem ser feitas nas regiões sindicais. Na próxima edição desse jornal traremos mais 

informações e programação completa. 
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Parceria Fetaep e cresol cria seis novas cooperativas

Cresol - Nova Esperança

Cresol Marilena

o Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária é 

resultado da luta de famílias agricultoras por acesso ao crédito e pela participação, 

como sujeitos, num projeto de desenvolvimento local sustentável. No final da 

década de 80, as dificuldades de acesso ao crédito rural, a necessidade de financiar 

experiências alternativas da agricultura e a luta dos assentados da reforma agrária 

nas regiões Sudoeste e Centro-oeste do Paraná, levaram algumas organizações 

a estruturar um fundo de financiamento para a agricultura familiar – o Fundo de 

Crédito Rotativo (FCR). 

Assim, em 1995 foram criadas as primeiras cooperativas do Sistema Cresol e 

em seguida uma base de serviços (Baser) encarregada de dar suporte a essas 

cooperativas nas áreas de formação, normatização, contabilidade, informática, 

organizando ainda a interlocução com outras organizações, bancos, governos e 

entidades de apoio. Com o gradativo aumento do número de cooperativas nos 

anos seguintes, novas bases regionais foram criadas.

Em 1998 são constituídas as primeiras cooperativas do Sistema Cresol nos 

estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expansão para outros territórios 

foi resultado da atuação de organizações da agricultura familiar desses estados, 

que se identificaram com a proposta do Sistema Cresol.

Em 2000, a Cresol Baser, por orientação do Banco Central, foi transformada em 

cooperativa central, com sede em Francisco Beltrão/PR. Em 2004, conforme o princípio 

da descentralização e crescimento horizontal, foi criada a segunda cooperativa central 

de crédito. A Cre$ol Central, com sede em Chapecó/SC, tem filiadas as cooperativas 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto a Central Cresol Baser tem como 

filiadas as cooperativas singulares do Paraná e também de Santa Catarina.

o quadro social do Sistema Cresol é composto exclusivamente por agricultores e 

agricultoras familiares, que são responsáveis pela administração das cooperativas. 

Na maioria dos casos, os diretores e conselheiros conciliam o trabalho na 

propriedade e na cooperativa. ou seja, ao mesmo tempo que mantém o vínculo 

com a atividade rural, estão fazendo a gestão de uma instituição de crédito. 

Com isso o Sistema visa o fortalecimento do controle social para, mesmo com o seu 

crescimento, garantir que a gestão das cooperativas fique nas mãos dos agricultores. 

São os associados e associadas que discutem e definem os rumos do Sistema Cresol, 

inseridos na dinâmica das organizações da agricultura familiar.

Parceria - A parceria da Fetaep com o sistema de cooperativas Cresol  é baseada no 

objetivo comum de beneficiar os agricultores familiares, pois há uma grande dificuldade 

na captação de recursos financeiros junto a instituições bancarias tradicional.

E com recursos próprios dificilmente o pequeno produtor tem condições de plantar as 

lavouras anuais e principalmente capitalizar-se para adequar sua propriedade em infra-

estruturas produtivas. Nesse sentido a parceria Fetaep e Cresol tem beneficiado muito 

o pequeno agricultor do estado do Paraná. 

Nos últimos 8 meses foram fundadas 6 cooperativas: Ibaiti, Tamboara, Paranacity, 

Nova Esperança, Marilena e Alto Paraná e 2 Postos de Atendimento: Borrazópolis e 

Guaraqueçaba.

A opção de ser associado da cooperativa de credito solidário também tem como 

vantagens:

- Todos se conhecem: pois é em assembléia que se escolhe o diretor;

- As decisões mais importantes são tomadas em assembléia;

-  As taxas de juros são menores porque não se visa lucros exorbitantes;

- As aplicações tem melhores remunerações

- Não são cobradas, taxas de manutenção de contas correntes;

Esta parceria é consolidada constantemente com a participação dos dirigentes sindicas 

dos STRs na divulgação e mobilização dos associados para participação desta forma 

de cooperativismo. 
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diretoria da contag toma posse
Mais de 500 pessoas entre representantes do 

movimento sindical do campo e da cidade, 

representantes do governo federal de diversos 

ministérios, parlamentares e entidades 

internacionais prestigiaram, em Brasília, a 

posse da nova diretoria da entidade, que atuará 

de 2009 a 2013. A declaração de posse foi 

lida pelo diretor da União Internacional de 

Trabalhadores da Alimentação e da Agricultura 

(UITA), Gerardo Iglesias.

o presidente da Fetaep, Ademir Mueller e 

o Diretor de Políticas Agrárias e Juventude, 

Marcos Junior Brabilla, também fazem parte 

da nova diretoria da Contag. Ademir Mueller 

que já compunha o Conselho Fiscal comissão 

executiva da gestão passada, agora está como 

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller e o Diretor de Políticas Agrárias, Marcos Junior 
Brambilla, também fazem parte da nova diretoria da Contag

secretário Valter bianchini 
recebe lideranças de Moreira sales

O objetivo da audiência foi pedir apoio da Seab para o Programa Municipal, ‘Bom Dia 
Trabalhador Rural’, que fornece café da manhã a 1.000 trabalhadores rurais

No último dia 28 de abril, estiveram em Curitiba, em audiência com o Secretário Estadual 

de Agricultura e do Abastecimento - Seab, Valter Bianchini, a presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Moreira Sales, Regina l. Barbato, acompanhada do prefeito 

Municipal luiz Antonio Volpato, da assessora regional da Fetaep, Solange Santos e do 

assessor estadual da Fetaep, Flávio D’Angelo, sendo que os 2 assessores são funcionários 

do Instituto Emater.

A audiência foi marcada pelo STR de Moreira Sales, com o objetivo principal de solicitar apoio 

da Seab para o Programa Municipal, ‘Bom Dia Trabalhador Rural’, que trata do fornecimento 

de café da manhã a 1.000 trabalhadores rurais, envolvidos no corte da cana.

o programa deve ser implantado até julho, através da instalação de uma padaria 

comunitária, doado ao STR de Moreira Sales pelo Programa do Voluntariado Paranaense - 

Provopar Estadual, onde serão feitos os pães.

Ao Secretário de Agricultura – Valter Bianchini foi solicitado apoio para viabilizar leite 

pasteurizado, que faz parte do cardápio do café da manhã. o secretário assumiu compromisso 

de interceder junto ao Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social - 

Programa Fome Zero, a liberação do leite, pelos programas: Padarias Populares e Aquisição 

de Alimentos da Agricultura Familiar. 

1º Membro Titular do Conselho Fiscal e Marcos 

Junior Brambilla é membro da suplência da 

Diretoria, na representação da juventude rural. 

A diretoria da Contag é composta por por Alberto 

Broch na presidência; Alessandra lunas na 

vice-presidência; David Wylkerson na Secretaria 

Geral. 

 Tomaram posse também os membros do 

Conselho Fiscal, os respectivos suplentes e os 

suplentes da diretoria. Ao todo, a diretoria da 

Contag é composta por 35 pessoas.

o Paraná prestigiou a posse com representantes 

das 10 delegacias sindicais e os membros da 

diretoria executiva da Fetaep . 



jornal da FETAEPcurItIba . maIo 2009

I n f o r m at I v o  d a  f e d e r a ç ã o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n a  a g r I c u lt u r a  d o  e s ta d o  d o  Pa r a n á 7

cadastro do segurado especial vai agilizar 
obtenção de benefícios

lideranças sindicais visitam 
gabinete do deputado Assis

Jovens e adultos voltam às aulas 
em ubiratã

o Ministério da Previdência Social está trabalhando na 

finalização de um sistema que vai possibilitar aos segurados 

especiais obter aposentadoria por idade de forma automática e 

em 30 minutos, como já ocorre com os segurados urbanos. o 

serviço deve estar disponível a partir de 1° de julho deste ano.

Com o cruzamento de dados da Secretaria Especial 

da Aqüicultura e Pesca, Receita Federal, Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (Pronaf), Incra e Funai, o 

Ministério está aperfeiçoando o cadastro do segurado 

especial, com informações também dos componentes da 

família. Posteriormente, o cadastro será complementado e 

atualizado anualmente via internet, a fim de confirmar se o 

trabalhador permanece na condição de segurado especial.

Esse avanço é visto pelo deputado federal Assis do Couto 

(PT) como uma conquista histórica para os agricultores 

familiares e trabalhadores rurais. “É um passo muito 

importante que vai mudar toda a relação desse público com 

lideranças sindicais de todas as regiões do Paraná estiveram em Brasília/DF, no 
último mês de abril, para participar da posse da nova diretoria da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – Contag, que aconteceu na 
quarta-feira, 29/04, no Centro de Estudo Sindical Rural (Cesir). A diretoria foi 
eleita no 10º Congresso Nacional da entidade, realizado em março.

Algumas lideranças aproveitaram a viagem à capital federal para visitar o 
gabinete do deputado federal Assis do Couto. Na foto, o vereador de Nova 
Aurora/PR, José Xavier Neto (PT), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Honório Serpa, Manoel dos Santos Pacheco, e o presidente do STR de 
lapa, Benedito Roberto Pinto. 

Um total de 10 alunos voltaram às cadeiras escolares em Ubiratã no sudoeste do Paraná, 
quem organiza e mobiliza os alunos é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município.

Atualmente estão matriculados e freqüentando as aulas cerca de 10 alunos. As aulas são 
ministradas pelo professor Everton luiz da Silva.

os interessados em retomar ou mesmo iniciar os estudos devem procurar o STR de Ubiratã. 
A Fetaep apóia essa iniciativa.

na segunda fase do cadastramento o Ministério da Previdência quer a participação 
dos sindicatos. Para o deputado Assis do Couto, mudanças na legislação estão 
possibilitando avanços importantes na previdência rural

Deputado federal Assis do Couto teve várias audiências com 
o ministro da Previdência José Pimentel para discutir sobre as 
melhorias na previdência rural.

representativas, como os Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais, mediante formalização de convênio com o 

Ministério. “É importante dizer que as entidades terão 

uma responsabilidade muito grande, porque a partir das 

informações cadastradas o requerimento da aposentadoria 

rural poderá ser deferido ou indeferido. Essa decisão não 

caberá mais ao funcionário da agência do INSS, mas estará 

embasada no que consta no cadastro”, destaca Assis.

a Previdência Social. A expectativa é de que o novo sistema 

reduza significativamente a burocracia e assegure o direito 

ao benefício da aposentadoria rural”, diz.

o deputado salienta que as mudanças promovidas na 

previdência rural estão amparadas por recentes modificações 

na legislação, como a lei 11.718/2008, originada da 

Medida Provisória 410/07, da qual ele foi relator. Já o 

Decreto 6.722, editado em 30 de dezembro de 2008, 

altera dispositivos do Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto n.º 3.048/1999, estabelecendo 

que o Ministério da Previdência desenvolva e mantenha 

o cadastramento dos segurados especiais, podendo firmar 

convênio com órgãos federais, estaduais e dos municípios 

e com entidades de classe, como as confederações ou 

federações. 

Participação dos sindicatos - A fase de complementação 

e atualização dos cadastros vai envolver as entidades 
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Sua história de vida se confunde com muitos marcos da Federação

bórtolo borsato: 
45 anos de muita dedicação

território noroeste realiza oficina 
para discutir sobre cooperativa

Durante 45 anos o funcionário Bórtolo Borsato 

prestou serviços profissionais para a Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 

Paraná – Fetaep. 

‘Borsato’ como sempre foi conhecido por todos 

iniciou sua carreira na Fetaep como office-boy 

quando a sede da federação ainda funcionava em 

londrina, no norte do estado em 1971.

A Fetaep mudou-se para Curitiba, em 1º de 

fevereiro de 1972, e o Borsato também mudou-se 

para a capital. Sua história de vida se confunde 

com muitos marcos da Federação. os funcionários 

e até alguns dirigentes sindicais mais antigos 

Foi realizada em Paraíso do Norte no último dia 07 de maio uma oficina para 

discutir sobre a Cooperativa Territorial de Produção. Participaram da oficina cerca 

de 150 Agricultores Fa-miliares entre mulheres, jovens e lideranças, pertencentes 

aos 05 municípios que compõem o Ter-ritório.

os Agricultores da Associação dos produtores do Território Noroeste - Apronor 

, agora querem dar um salto na comercialização do leite e na viabilização da 

compra e venda de outros produtos e insumos para a agropecuária, para isso 

estão se capacitando sobre cooperativismo e se preparando para a criação de 

uma cooperativa de produção.

Durante o evento foram realizadas duas palestras. A primeira foi sobre o Cooperati-

vismo e o Desenvolvimento Rural Sustentável, com o Sr Ademir Dalasem, de 

Francisco Beltrão. A segunda palestra foi sobre Formas de organização e Processo 

de Constituição de Cooperativa com o Sr José Custódio Guimarães, do Instituto 

Emater de Curitiba.

 Na oportunidade cada município presente elegeu uma comissão para dar início 

ao processo de constituição. o Projeto de Desenvolvimento Territorial é uma 

grande parceria entre a Fetaep, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER e 

Prefeituras Municipais, que conta com a-poio do Conselho Gestor do Território e 

Banco do Brasil, na busca de soluções para o desenvolvi-mento e melhoria da 

qualidade de vida nos municípios pertencentes ao Território Noroeste.

No último dia 18 de maio a Fetaep reuniu dirigentes sindicais e funcionários de 

sindicatos de trabalhadores rurais para um encontro de formação e informação sobre 

conciliação prévia. o encontro foi destinado para dirigentes sindicais de sindicatos 

em que foram instalados câmara de conciliação prévia, com representantes dos 

empregados e empregadores, com atribuição de conciliar conflitos individuais de 

trabalho. o tesoureiro da Fetaep e Diretor de Assalariados, Jairo Correa comandou os 

trabalhos durante o evento. o Assessor Jurídico da Fetaep, Dr. Carlos Buck também 

esteve presente no evento prestando esclarecimentos sobre a lei nº 9.958/00.

dizem que o Borsato é a historia viva da Fetaep. 

Seu conhecimento é tamanho sobre diversas 

áreas, tanto que muitas vezes o próprio Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

Incra, a quem prestava serviços, recorre a ele 

para resolver problemas de competência do 

próprio órgão. 

Bórtolo Borsato, desligou-se dos trabalhos 

da Fetaep depois de 45 anos de serviços 

prestados, atualmente prestava serviços na 

área de organização Sindical.

A Fetaep agradece por tantos anos de dedicação, 

seja muito feliz em sua vida.

1972 2008


