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O curso de funcionários que acontecerá de 13 a 16 de junho em Guaratuba – PR, vai 

receber 150 pessoas das 10 regionais sindicais de todo o estado do Paraná. O evento terá 

a participação logo no primeiro dia do presidente da Fetaep que vai falar sobre Formação 

Sindical. No dia 14 os assuntos tratarão sobre Previdência Social, Pronaf, DAPs. Nos 

dias 15 e 16 teremos assuntos relacionados à secretaria e contabilidade, o evento que 

encerra dia 16 contará com noites culturais para os participantes. Não perca!

O Sr. Mauro Françoso, dirigente sindical atuante de Munhoz de 

Mello faleceu no último dia 07 de junho e deixou muita saudade, 

além de um excelente exemplo de ser humano. O movimento 

sindical do Paraná lamenta muito essa perda.

Mauro Françoso - 22/01/1940 - 07/062009

O governador Roberto Requião se reuniu na última terça-feira 

(16), no Palácio das Araucárias, em Curitiba, com integrantes 

da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Estado do 

Paraná (Fetaep) para discutir demandas da habitação rural. 

Requião autorizou a liberação de recursos, em contrapartida 

com o Governo Federal, para a conclusão de 287 casas rurais. 

“Daremos todo o apoio junto ao PAC para que demandas 

do crédito fundiário possam ser atendidas também pela 

habitação rural”, ressaltou.

“A Fetaep é uma entidade parceira da agricultura familiar, seus 

integrantes são trabalhadores rurais. Os nossos companheiros 

desta entidade trouxeram algumas reivindicações. Em agosto 

nossos agricultores estarão aqui com o Grito da Terra, e com 

outras reivindicações. Aqui no Palácio das Araucárias eles 

serão atendidos e sempre bem vindos. Agricultura familiar é 

prioridade no Paraná”, destacou Requião. 

O secretário de estado da Agricultura ,Valter Bianchini 

destacou durante o encontro que o Governo do Paraná 

mantém o compromisso de dialogar para aperfeiçoar as 

políticas públicas. “O nosso governo garante todo o apoio para 

que as políticas da Fetaep fortaleçam a agricultura familiar, 

elevem o crédito fundiário e auxiliem na reforma agrária. Em 

agosto, no Grito da Terra, vamos debater novamente formas 

de aperfeiçoar as nossas políticas públicas”, argumentou. 

Para o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, os programas 

de incentivo a agricultura familiar são fundamentais para o 

“Outro assunto discutido foi a questão da reforma agrária. 

Temos um grupo chamado Contag, que freqüentemente 

ocupa as terras do município de Porecatu. Nós viemos 

pedir um apoio ao governador para resolver estes entraves 

políticos, legais, financeiros e administrativos, para que 

estas famílias tenham um pedaço de terra”, explicou 

Mueller. (AE Noticias)

trabalhador rural. “Só temos a agradecer. As 287 casas rurais 

em construção foram feitas através de um convênio com a 

Caixa Econômica Federal. Cada casa vai custar em torno de 

R$ 10 mil, com 60% dos recursos financiados pelo Governo 

Federal. Para finalizar estes empreendimentos precisamos de 

recursos no valor R$ 2.100, por unidade. Estes investimentos 

autorizados vão beneficiar mais de 2 mil pessoas”, afirmou.

Representantes da Fetaep se reúnem com governo para discutir questões ligadas ao MSTTR
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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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Curso de Oratória-Região 10 – Fetaep

Reunião para filiação do STR de Goioxim
Reunião da Diretoria - Fetaep
Reunião com Prefeito de Agudos do Sul

Evento de Meio Ambiente – Agudos do Sul

Dissídio Coletivo – Curitiba 

Seminário Regional de Meio Ambiente STR São Tomé 
Reunião de habitação – Toledo 
Cerimônia de lançamento do Programa Paraná Alfabetizado   - umuarama
Reunião Redur Maringá
Reunião Regional 04 e Encontro de Jovens Trabalhadores Rurais  - 
Santo Antonio da Platina
Visita aos Assentados PNCF - Carlopolis
Assembléia de Implantação Cont. Social Aposentados – Altônia 

Encontro sobre operacionalização do Pronaf – Fetaep 
Audiência Incra - Curitiba

Palestra CRESOl – Guaraqueçaba 
Coletivo de 3ª Idade  - Contag / Brasília DF

Coletivo de Finanças - Contag / Brasília DF

Coletivo de Formação e Org. Sindical - Contag / Brasília DF

Reunião da Camara  Setorial da mandioca – Paranavaí

Reunião das centrais 
Assembléia Extraordinária do Conselho da Contag - Brasília DF

XVI Encontro Municipal de Jovens Trabalhadores Rurais - STR de São 
Jorge do Oeste
Reuniao da Diretoria da Fetaep - Visita do Superintendente do Banco do Brasil 
Jantar de posse de diretoria FETIEP – Curitiba 

Posse Diretoria STR de São José dos Pinhais

Reuniao Diretoria da Fetaep
Audiência com o governador Roberto Requião
Encontro Estadual de Técnicos Emater – Curitiba 

Reunião do Conselho Fiscal do Senar – Curitiba 
II Seminário Regional para a 3ª Idade Rural - STR de loanda
Reuniao CEDRAF – Curitiba 
2º Encontro Microrregional da 3ª Idade Rural - STR de Nova londrina
Audiência Processo em Telêmaco Borba

Encontro de Agricultores Familiares e Assembléia do STR de São Jorge 
do Patrocinio
Assembléia STR de ubiratã 

Seminário Produtores de leite  -  Paranacity

Posse da nova Diretoria Bom Jesus do Sul
Reunião – Redur – CEF Cascavel

Reunião Comissão Mulheres – Fetaep
Reunião Coletivo Assalariados – Fetaep 
Reunião Diretoria Geral – Fetaep 
Assembléia Geral da Fetaep para Prestação de Contas de 2008
Posse STR Altonônia
III Módulo ENFOC Estadual

Solenidade de Astorga  do Título “PersonalidadeAECIC”
Reunião de dirigentes sindicais  - Curitiba 
Ato em defesa da redução da jornada de trabalho – Curitiba 
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Emater / Fetaep: uma parceria que deu certo

Este mês a Fetaep promoveu um encontro dos Técnicos da Emater – Fetaep para avaliar 

o traba-lho que vem sendo desenvolvido por eles. O convênio que temos junto governo 

estadual que cede para a Fetaep 11 técnicos que prestam assistência rural aos trabalhadores 

rurais é muito impor-tante para o MSSTR do Paraná, pois é através do trabalho dos técnicos 

que desenvolvemos muitas ações importantes em todo o estado. 

A assistência técnica potencializa, capacita e ajuda os agricultores na hora de planejar 

melhor os trabalhos em suas propriedades e essa ajuda é muito importante. O trabalhador 

que sempre tra-balhou no campo tem muita experiência de prática, e sabemos que isso é 

insubstituível. Entretan-to, somando isso ao conhecimento do técnico e ao planejamento de 

sua propriedade, a viabilida-de de alguns projetos torna-se muito mais rentável. 

Por isso que a Fetaep sempre trabalha no sentido de garantir que essa parceria continue 

fortaleci-da. O evento que aconteceu esse mês com os técnicos da Emater/Fetaep com a 

presença do dire-tor-presidente da Emater/PR, Arnaldo Bandeira, foi muito importante, pois 

os técnicos puderam avaliar o andamento dos trabalhos e levantar demandas que ainda 

precisam ser melhoradas.

Sabemos que a assistência técnica, principalmente entre os trabalhadores rurais que são os 

assala-riados rurais e os agricultores familiares é o elo que liga esses trabalhadores à uma 

história de me-lhor qualidade de vida, e é nesse sentido que a Fetaep sempre trabalhou, 

buscando melhorar as condições de trabalho e vida dos agricultores familiares. 

Os 11 técnicos que hoje trabalham junto com a Fetaep atendem mais de 200 sindicatos 

de traba-lhadores rurais em todo o Estado do Paraná. E os números vão além. De acordo 

com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – Ipardes, atualmente 

agricultura familiar emprega 780 mil pessoas no Estado. A pesquisa também aponta que 

os empregos permanentes no campo superam o número de contratações temporárias. De 

220 mil assalariados rurais, 120 mil têm vínculo empregatício permanente — ou seja, 

trabalham o ano todo, e não apenas 

durante a safra.

É muita gente para ser atendida, a 

demanda é grande, e o trabalho dos 

técnicos vem nos ajudando muito nos 

últimos ___ anos, desde que o convênio 

entre a Fetaep/ Emater foi firmado.
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No último dia 21 de maio o Diretor de Políticas Agrárias da Fetaep, Marcos Junior 

Brambilla e o Assessor da Fetaep/Emater Paulo Macedo participaram de uma reunião 

organizada pelo STR de Dr. ulysses com cerca de 40 pessoas interessadas em participar 

do Plano Nacional de Crédito Fundiário.

De acordo com Brambilla, as pessoas interessadas moram em uma região muito carente, 

são funcionários de madeireiras, funcionários de fazendas e arrendatários que realmente 

precisam de um impulso para melhorar suas condições de vida. Também participou da 

reunião o Técnico Irani de Souza Fortilho. 

A reunião serviu para divulgar o programa e também dar início à capacitação das pessoas 

que se enquadram dentro do PNCF. A Fetaep vai acompanhar todo o processo conforme 

explicou Brambilla. “Nós vamos acompanhar essas famílias com bastante atenção, pois 

se trata de uma região muito carente”, disse. 

O Grito da Terra Brasil 2009, que aconteceu durante o mês de maio em Brasília/

DF, reuniu na capital federal lideranças sindicais e agricultores familiares de todo o 

país. Em seu gabinete, o deputado federal Assis do Couto recebeu a visita do Diretor 

de Políticas Agrárias da Fetaep, Marcos Junior Brambilla, e dos representantes dos 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Capitão leônidas Marques, Cláudio Zeni, e de 

Assis Chateaubriand, João Aparecido Pegoraro. 

Nota Dr. Ulysses

represeNtaNtes siNDicais visitam 
gabiNete Do DepUtaDo assis Do coUto
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Qualificando e 
promovendo a 

família rural

 

Outros 700, que passaram por esta etapa e já 

identificaram sua área de interesse, estão 

cursando um dos módulos específicos oferecidos 

pelo Programa:
           -  Agricultura orgânica
           -  Fruticultura
           -  Olericultura
           -  Pecuária leiteira
           -  Cana-de-açúcar
           -  Mecanização
Esses módulos estão disponíveis para todos os 

participantes que concluíram a primeira etapa do 

JAA.

Jovens ‘‘cabeças’’ no campo
Eles estão se preparando para estar no comando da agropecuária

módulo específico de mecanização

2.500 jovens estão em campo 

aprendendo sobre gestão rural 

dentro do Programa Jovem 

Agricultor Aprendiz.

novo recorde

1.274 é o número total de cursos programados 

para o mês de julho. A marca é resultado de um 

trabalho que envolve a definição de títulos de 

treinamentos adequados à realidade do Paraná, 

apoio dos sindicatos rurais e demais parceiros, 

mobilização dirigida, material atualizado, instrutores 

bem preparados e supervisão dos eventos. Mérito 

de toda a equipe de colaboradores do SENAR-PR.

CURSOS PARA O MÊS DE JULHO 2009
a c e s s e  a  r e l a ç ã o  c o m p l e t a

w w w . s e n a r p r . o r g . b r
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audiência no incra

curso de produção 
artesanal de alimentos

Fetaep reivindica melhores 
condições de comercialização junto a ceasa 

A Fetaep participou com representantes de três 

sindicatos de uma audiência no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária / PR – Incra, para tratar 

de assuntos pendentes que a Federação tem junto ao 

órgão e que há bastante tempo vem cobrando ações 

mais decisivas. 

Participaram da reunião o Diretor de Políticas 

Agrárias da Fetaep, Marcos Junior Brambilla e sua 

Assessora Ana Paula Conter lara, o Ouvidor Agrário 

O STR de Três Barras em parceria com a Emater 

promoveu nos dias  07 e 08 de maio ,o Curso de  

Produção Artesanal de Alimentos Beneficiamento e 

Transformação caseira de Mandioca. Os responsáveis 

pela organização do curso foi o senhor Elcio Pavan 

e Ivo Pedrozo. 

No último dia 1º de junho diretores da Fetaep e 

dirigentes sindicais se reuniram com o secretário da 

Agricultura do Paraná e com o diretor do Ceasa para 

buscar melhores condições de comercialização para 

os agricultores familiares da região metropolitana. 

Estavam presentes na reunião o presidente da Fetaep, 

Ademir Mueller, o vice-presidente da Fetaep, Mário 

Plefk, dirigentes sindicais da região metropolitana, 

secretário de agricultura Valter Bianchini, e o diretor 

presidente da Ceasa Antonio Comparsi de Melo.

Os representantes dos agricultores familiares 

reivindicaram melhores condições de negociação e 

comercialização dos produtos de hortifrutigranjeiros, 

que beneficiem os pequenos produtores da região. 

De acordo com os líderes sindicais presentes e os 

assessores da Fetaep Paulo Macedo e Flávio D’ 

Ângelo o Regulamento de Mercado das Centrais 

de Abastecimento do Paraná, prevê a priorização 

Os representantes dos agricultores familiares reivindicaram 
melhores condições de negociação e comercialização dos 

produtos de hortifrutigranjeiros

substituta do Incra, Irene Coelho de Souza lobo. 

Na avaliação do Diretor da Fetaep, o Incra assinala alguns 

avanços, mas o diálogo ainda continua truncado e não há 

ações concretas para as famílias dos acampados. “Em 

relação à ultima reunião tivemos alguns avanços sim, e 

nos próximos meses algumas reuniões estratégicas vão 

acontecer, inclusive com o governador do estado para 

tratar dessas áreas de desapropriação e assentamento 

de famílias”, disse. 

Dr. Vinicius, os presidentes dos STR´s de Bela Vista 

do Paraíso, umuarama e Sapopema e lideranças de 

acampamentos. 

A audiência foi marcada para cobrar ações mais fortes 

e concretas de desapropriação e assentamentos das 

famílias que estão nos acampamentos dos municípios 

representados pelos presidentes dos STR´s. A 

superintendência não compareceu à reunião, quem 

atendeu a caravana da Fetaep foi a superintendente 

O curso foi um sucesso e foi ministrado pela 

professora Ines Maria Wretzikoski de Espigão Alto 

do Iguaçu e contou com a participação da presidente 

do Clube de Mães da localidade de linha São Paulo, 

a senhora Cleusa Tomazi. Este curso contou com a 

participação de 14 pessoas.

da comercialização dos produtos provenientes da 

agricultura familiar. 

Os outros pontos que foram discutidos durante a 

reunião foram: que o Atestado do Produtor reflita a 

realidade da produção; que os produtores familiares 

possam comercializar a produção de outros produtores 

desta mesma classe evitando que se faça transporte 

de pequenas quantidades. 

De acordo com Flávio D´Angelo essa primeira reunião foi 

bastante produtiva, pois tanto a diretoria da Ceasa, quanto 

a secretaria de agricultura se propuseram a colaborar nas 

melhorias das condições de comercialização dos produtos 

dos agricultores familiares que a Fetaep representa. Ele 

ainda propôs a criação de uma Comissão Permanente 

para facilitar a implantação das ações que foram 

cobradas durante a reunião e continuar com a discussão 

de outras ações que permitam que agricultores familiares 

utilizem as instalações da Ceasa na comercialização de 

seus produtos.
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str de moreira sales tem representante no cmDrs

curso de Dap Web

Na foto a nova diretoria do CMDRS e Meio Ambiente, acompanhados do prefeito  – Luiz Volpato, do 
Secretário de Agricultura – Marcelo Marangoni, do gerente local do Instituto Emater – Márcio Perin, do 
presidente da Câmara – Daniel Pacor e da Assessora Regional da Fetaep/Emater – Solange Santos. 

No último dia 04 de junho foram empossados os novos representantes das 

entidades e comunidades rurais, que irão exercer por quatro anos a função de 

conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Meio Ambiente do Município de Moreira Sales - CMDRS. A solenidade contou 

a participação de 44 conselheiros, entre titulares e suplentes, que foram 

empossados pelo presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Daniel, que no ato 

representava o prefeito municipal luiz Volpato.

A Fetaep realizou nos dias 08 e 09 de junho um curso para gestores do sistema 

de Cadastro Eletrônico de Declaração de Aptidão ao Pronaf.

Quem ministrou o curso foi o Assessor de Política Agrícola da Contag, Paulo Poleze. 

Para o Diretor de Política Agrícola da Fetaep, Mário Plefk esse curso vem de encontro 

a uma necessidade atual de formar gestores que saibam como agir em todas as 

etapas para a emissão de DAP´s. “Esse curso serviu para que os dirigentes sejam 

multiplicadores dessas informações em suas regionais”, afirmou. 

O CMDRS e Meio Ambiente, desde março estavam em fase de reestruturação, sendo 

modificada a lei original, alterando seu caráter, que antes era apenas consultivo para 

deliberativo, aumentado assim  representatividade, com a inclusão de membros de 

todas os bairros rurais, que foram eleitos ou indicados pelas bases. 

O objetivo principal é melhorar a participação popular dos beneficiários, de forma que 

o conselho possa participar ativamente da gestão municipal, incluindo suas demandas 

e necessidades no orçamento, bem como ajudar na busca da solução das dificuldades 

enfrentadas pelo setor rural.

Todo o processo de reestruturação foi coordenado pela assessora regional da Fetaep/

Emater,  Solange Santos , pelo técnico do Instituto Emater, Márcio Perin e pelo Secretário 

Municipal de Agricultura , Marcelo Marangoni.

Após a posse dos conselheiros, foi apresentado para discussão e aprovação o Regimento 

Interno do CMDRS e Meio Ambiente e logo em seguida foi feita a eleição, através 

de votação secreta, dos membros da diretoria executiva do conselho, sendo eleitos: 

Presidente  José Roberto Cadan – Bairro Tropical; Vice Presidente: Adércio Vilas Boas – 

Bairro Cinzano; Secretária: Regina Barbato – Presidente do Sind. Trabalhadores Rurais 

e 2º Secretário: Adriano Zabini – Bairro 31. 

uma reunião já aconteceu no ultimo dia 17 de junho que tratou do enquadramento 

de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário - Pronaf, Patrulha Rural e 

demanda de capacitação.

O Diretor de Políticas Agrárias da Fetaep, Marcos Junior Brambilla participou no ultimo dia 19 de junho, de uma reunião do 

Conselho Paritário Produtores/Indústrias de leite do Estado do Paraná - Conseleite, que aconteceu no Senar – Curitiba. 

O principal objetivo do Conselho é a busca de soluções conjuntas, pelos produtores rurais e indústrias, para problemas comuns 

do setor lácteo paranaense, ao todo no Paraná são mais de 100 mil agricultores familiares que são produtores de leite. E 

conforme esclarece Brambilla, a Fetaep vai atuar, discutir e promover ações junto a essa cadeia produtiva de leite, em favor 

dos agricultores familiares. 

reunião 
conseleite
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encontro de previdência social supera expectativas

Fetaep acompanha contemplado do pNcF em carlópolis

No último mês de maio, durante os dias 20 e 21, a Fetaep promoveu 

na sede da Federação um Encontro sobre Previdência Social. Ao todo 

participaram mais de 120 pessoas, entre representantes dos STR’s, 

funcionários e dirigentes sindicais. A diretoria da Fetaep também esteve 

presente na solenidade de abertura do evento e quem comandou os 

trabalhos foi o Diretor de Políticas Sociais, Aristeu Elias Ribeiro.

Foram feitas várias palestras envolvendo “Previdência Social”, os 

palestrantes foram: Dr. Evandro José Morello, Assessor de Previdência 

Social da Contag; Altamir da Silva Cardoso , Gerente Regional do 

INSS de Curitiba; Rosa Kimiko ueda, Chefe da Divisão de Benefício 

da Gerência Executiva do INSS de Curitiba; Anderson Bonacin Moura, 

Auditor Fiscal do Trabalho; Fábio ubirajara de Campos lantmann, 

Chefe de Relação do Trabalho; Dr. Antonio Miozzo, Assessor Jurídico 

da Fetaep e Milton Preseziniuk, Assessor da Fetaep. 

No encontro foram discutidas e repassadas orientações sobre a lei 

11.718, com referência aos assalariados rurais e a contratação de 

mão-de-obra por períodos de curta duração. E também foram gerados 

vários encaminhamentos como: 

• O cadastro dos agricultores familiares e assalariados rurais só 

iniciará após a assinatura do convênio entre Ministério da Previdência 

Social e CONTAG;

Jovens participam do encontro 
Nacional da Juventude trabalhadora da ctb 

Segundo Aristeu Ribeiro os companheiros saíram melhor 
preparados para encaminhas as questões previdenciárias 

depois do encontro

O objetivo da visita foi o de verificar como estão as estruturas, como 
os agricultores aplicaram os investimentos obtidos através do PNCF

Mais de 130 jovens trabalhadores de 16 Estados, do 

campo e da cidade, participaram do I Encontro Nacional da 

Juventude Trabalhadora da CTB - Central dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras do Brasil, em Atibaia (SP), nos dias 23 e 

24 de maio.

Quatro jovens paranaenses participaram do encontro, inclusive 

o Diretor de Políticas Agrárias e Juventude da Fetaep, Marcos 

Junior Brambilla. O objetivo do encontro foi o de definir iniciativas 

que orientarão as lutas da juventude trabalhadora representada 

pela central na cidade e no campo. 

• Orientações em geral referentes às dúvidas apresentadas pelos 

diretores e funcionários dos STR’ sobre o tema em questão;

• Analisar a questão dos STR’s que ainda não possuem internet, como 

viabilizar o acesso ao programa;

A Gerência Executiva do INSS de Ponta Grossa não pôde comparecer 

ao evento, e portanto, as questões levantadas pelos STR’s foram 

apresentadas em uma reunião que aconteceu na própria gerência do 

INSS no último dia 17 de junho. 

No último dia 05 de junho o Diretor de Políticas Agrárias da Fetaep, Marcos Junior Brambilla, o Presidente do STR de Carlópolis, 

Edvard José de Oliveira , e a Técnica Francislaine, visitaram os agricultores que já foram beneficiados pelo Programa Nacional de 

Crédito Fundiário – PNCF. 

Segundo Marcos Brambilla o objetivo da visita foi o de observar como estão as estruturas verificar se os agricultores estão tendo 

acesso as condições básicas de sobrevivência e também acompanhar como eles aplicaram os investimentos obtidos através do PNCF. 

“´É importante acompanhar os agricultores mesmo depois que já foram contemplados, e nesse caso pudemos ver que eles estão bem 

contentes e que os investimentos estão ajudando muito essas pessoas a desenvolver um melhor trabalho no campo e obter uma melhor 

qualidade de vida”, explicou. 

Brambilla ainda destaca a presença atuante do STR. “Esses casos estão caminhando bem porque também o sindicato está trabalhando 

ativamente e junto com a assistência técnica mantém contato continuo com os agricultores que foram contemplados pelo PNCF”, disse. 

A mesa de abertura coordenada pela secretária de Jovens da 

CTB, Ana Rita Miranda, contou com a presença de Nivaldo 

Santana, vice-presidente da CTB; Danilo Moreira, membro do 

Conselho Nacional da Juventude Socialista (Conjuve); Marcelo 

Gavião, presidente da união da Juventude Socialista (uJS); e Igor 

Menezes, da Juventude Socialista Brasileira (JSB).

Para Marcos Brambilla esse encontro foi muito produtivo, pois 

os mais de 130 jovens que se reuniram puderam se organizar e 

traçar estratégias de cobrança de mais políticas públicas voltadas 

à juventude. 

O objetivo do encontro foi o de definir iniciativas que orientarão as lutas da 
juventude trabalhadora

Aristeu Elias Ribeiro, Secretário Geral e Diretor de Políticas Sociais 

da Fetaep observou vários pontos positivos sobre o evento, como a 

participação dos STR’s, que segundo ele superou as expectativas e 

também pode se perceber o grande interesse no debate e também nos 

questionamentos. 

O diretor destacou ainda que os palestrantes foram muito 

competentes e não deixou de ressaltar a participação do Dr. 

Evandro, da Contag, a presença do Gerente Regional do INSS 

de Curitiba e sua equipe técnica. De acordo com Aristeu é muito 

importante discutir a lei 11.718 com os dirigentes e funcionários 

dos STR’s. “Certamente, depois deste evento os companheiros 

saíram melhor preparados para encaminhar as questões 

previdenciárias. Continuaremos com o processo de capacitação 

com as outras regionais do INSS logo que saia a Instrução 

Normativa da lei e o Convênio entre o Ministério da Previdência 

Social e a CONTAG”, disse. 

A discussão sobre as novas regras previdenciárias aplicadas aos 

trabalhadores (as) rurais nas regionais do INSS de Cascavel, Maringá 

e londrina serão marcadas após a publicação da Instrução Normativa 

referente a lei 11.718. O material apresentado no evento está 

disponível no site da Fetaep (www.fetaep.org.br) no link Download – 

Apresentações sobre Encontro de Previdência Social.
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grito Da terra brasil 2009: 
                          mais recUrsos para o msstr

maratona de reuniões

O Paraná participou do Grito da Terra Nacional 2009 
nos dias 26 e 27 de maio, com uma caravana de 
130 pessoas. A Fetaep mobilizou dirigentes sindicais, 
assessores, agricultores familiares e trabalhadores 
rurais de todo o estado que juntamente com os outros 
companheiros de todo o Brasil reivindicaram seus 
direitos junto ao governo federal. 

Os principais pontos da pauta foram: mais recursos para 
o financiamento da agricultura familiar através do Pronaf, 
atualização dos índices de produtividade de reforma agrária, 
implantação das leis que tratam do campo, mudança no 
código florestal brasileiro e habitação rural.

Para o presidente da Fetaep, Ademir Mueller esse ano o MSTTR 
avançou significativamente e o Grito da Terra é responsável 
por muitos desses avanços. “Fizemos o nosso trabalho, agora 
vamos continuar acompanhando as resoluções do governo 
federal e dos ministérios junto à justiça, à câmara legislativa 
e ao senado federal”, afirmou. Mueller lembra ainda que a 
pauta deste ano foi bastante ampla, com mais de 200 itens, 
e portanto não pode ser esquecida.

A Fetaep mobilizou 130 pessoas entre dirigentes sindicais, assessores, 
agricultores familiares e trabalhadores rurais de todo o estado do Paraná 

Ao todo foram 47 reuniões com 14 ministérios, ao longo de 30 dias
Ademir Mueller: “Fizemos o nosso trabalho, agora vamos continuar acompanhando as resoluções do governo federal e dos ministérios junto à 
justiça, à câmara legislativa e ao senado federal”

Foram dois dias de evento, mas o presidente lembra que os 
resultados obtidos são alcançados depois de muitas reuniões. 
De acordo com a agência de notícias do governo federal, ao 
todo foram 47 reuniões com representantes da Confederação 
do Trabalhadores na Agricultura – Contag, que analisaram as 
reivindicações apresentadas pela Confederação.

AvANçOS – As negociações com o governo avançaram 
sob os seguintes aspectos: Destinação de R$15 bilhões 
para o Plano Safra 2009/2010, o Proagro Mais, para os 
financiamentos na modalidade de Investimento, que não 
existiam, e os R$140 milhões para a assistência técnica 
e extensão rural. Além disso, o tratamento diferenciado 
que será dado pelo Código Florestal à agricultura familiar 
representa um importante avanço. 

Estiagem: O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme 
Cassel, admitiu elevar o auxílio de R$1,5 mil, por família, 
bem como um rebate de 50% nos financiamentos do Plano 
Safra 2008.

Assistência Técnica: No  Ministério da Fazenda, a Contag 
reivindicou, então, R$1,1 bilhão para a reforma agrária. 
Entre outros pontos, foram apresentados como prioritários a 
necessidade de liberação de R$500 milhões para projetos 
em andamento no Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra),  R$35 milhões para o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e 
R$5 milhões para o Crédito Fundiário. Além disso, os 
agricultores reivindicaram descongestionamento de 
R$140 milhões para assistência técnica voltada para a 
questão da política agrícola. A Contag reforçou o pedido 
para recomposição do orçamento, já que só para o Incra 
houve corte de 37% da verba prevista para o órgão.  E 
ainda pediu agilidade na liberação do recurso para as 
ações que são urgentes, como o problema da seca, no 
Sul, e das enchentes, no Nordeste.

Os integrantes do MSSTR e todos aqueles que participaram do 

Grito da Terra Nacional 2009, estiveram em Brasília durante 

os dias 26 e 27 de maio durante as manifestações. Entretanto 

para a realização de um movimento de reivindicação do 

campo desse porte é necessário muito mais que dois dias de 

mobilização. 

Os diretores e assessores da Contag e das Fetags estiveram 

por mais de um mês em audiências e reuniões em vários 

ministérios e secretarias do governo federal para que os mais de 

200 pontos que compõem a pauta de 2009 fossem atendidas. 

Ao todo foram 47 reuniões com 14 ministérios. 

Todos os diretores da Fetaep participaram das reuniões e 

audiências em suas respectivas áreas. O presidente Ademir 

Mueller enfrentou essa maratona de reuniões para negociar 

pontos específicos da pauta do 15º Grito da Terra Brasil. No 

dia 21 de maio esteve com representantes de todo o Brasil no 

Ministério da Previdência Social, negociando com o Ministro 

José Pimentel. Durante o Grito da Terra, Mueller ainda esteve 

no Ministério do Planejamento cobrando do Ministro Paulo 

Bernardo Silva solução para a falta de recursos destinados a 

diversos setores estratégicos da agricultura familiar, entre os 

quais o de reforma agrária, assistência técnica, atendimento 

aos desabrigados pelas catástrofes climáticas. Também 

cobraram recursos para o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (Pronera), entre outros. 

No último dia do GTB o presidente da Federação esteve no 

Ministério da Fazenda, junto com o grupo que reivindicou que 

os recursos que estavam bloqueados para efeito de assistência 

técnica no Brasil fossem liberados, o montante gira em torno 

de R$170 milhões. 
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Diretor de Assalariados da Fetaep, Jairo Correa esteve presente no 
evento e sua fala estava sincronizada com o tema do seminário

Ao todo foram entregues 9 tratores do programa Trator Solidário 

str de são tomé realiza seminário sobre meio ambiente

str de assis chateaubriand entrega 
trator solidário no município

Produtores rurais e lideranças de São Tomé 

participaram no último dia 03 de junho, do 

Seminário do Meio Ambiente, que teve como tema 

“Preservação da Reserva legal e Matas Ciliares”.

O evento faz parte da Semana do Meio Ambiente 

e foi promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de São Tomé com a Emater e o 

Departamento Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente.

Foram mobilizados agricultores, sindicalistas 

e órgãos estaduais de preservação do meio 

ambiente. O objetivo foi apresentar aos 

proprietários rurais as novas diretrizes políticas 

de proteção ao meio ambiente tendo como 

fundamental a preservação, manutenção e 

reposição das matas ciliares e manutenção da 

reserva legal.

O Secretário de Estado da Agricultura Valter Bianchini, 
esteve no ultimo mês de junho no município de Assis 
Chateubriand onde juntamente com o presidente do 
STR, João Aparecido Pegoraro entregou 09 tratores 
para agricultores de Assis Chateaubriand, Iracema e 
Jesuítas do programa “Trator Solidário”. 

Várias autoridades estavam presentes: a Prefeita 
Municipal Dalila Jose de Melo, o Presidente 
da Câmara Municipal Dirceu Viera de Paula, o 
Superintendente do Banco do Brasil Jose henrique, 
Presidente da Sicredi Jaime Basso, Secretario da 
Prefeitura Municipal Vinícius lourenço de Castro, 
o Vereador Odilo Dening representando o Deputado 
Federal Moacir Micheleto, entre outros. 

No último dia 30 de maio aconteceu a solenidade de posse da nova diretoria do STR 

de Medianeira, reconduzindo o Sr. Sebastião Julhão Alves ao cargo de presidente e 

haroldo Sampaio a primeiro secretário, e o Diretor de Políticas Sociais da Fetaep é 

o Aristeu Ribeiro é primeiro suplente. João Batista Rosso, é o primeiro tesoureiro. A 

Fetaep deseja sucesso nessa gestão. 

O Diretor adjunto de Políticas Ambientais da 

Fetaep, Jairo Correa esteve presente no evento 

e sua fala estava sincronizada com o tema do 

seminário. Correa defendeu a preservação do meio 

ambiente, de modo que também garanta o sustento 

dos agricultores familiares através de um fundo de 

remuneração pelos serviços ambientais prestados.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de São Tomé, Márcio José Serenini, disse 

que a preocupação é alertar os trabalhadores 

e proprietários de terras sobre a importância de 

preservar as matas que protegem as nascentes e 

os leitos dos rios.

Alem de dezenas de agricultores, o seminário contou 

com técnicos do Instituto Ambiental do Paraná - 

IAP, Emater, Força Verde e do Departamento de 

Agricultura de São Tomé.

Bianchini destacou que o Programa Trator 
Solidário é um dos principais Programas 
do Governo Requião e que possibilita uma 
economia de mais de 28 Mil Reais a cada 
maquina adquirida. Para Pegoraro este 
programa é muito importante para a agricultura 
familiar, e lembrou ainda que em Assis 
Chateaubriand já foram entregues 30 Tratores 
e que serão entregue mais 16. “Agradecemos 
o Valter Bianchini, o Governador Requião 
e as autoridades que estiveram presentes, 
além das entidades parceiras como o Banco 
do Brasil, Sicredi, Emater, e a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
Paraná – Fetaep”, afirmou. 


