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Trabalhadoras rurais da Região Sul 
se reuniram em Santa Catarina. 
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Durante o mês de outubro, a Fetaep realizou seis 
plenárias regionais, tendo passado pelas Regiões 
10 (19/10), 07 (21/10), 06 (22/10), 03 (27/10), 04 
(28/10) e 09 (29/10). Segundo o presidente da Feta-
ep, Ademir Mueller, para o mês de novembro ficarão 
faltando apenas quatro plenárias, que passarão nas 
demais Regiões: 02 (02/11), 01 (12/11), 05 (17/11) 
e 08 (18/11). Os encontros regionais estão deba-
tendo os dois principais eixos do documento base: 
1 - Formação e Organização Sindical; e 2 - Finanças 
e Administração; e representam a etapa inicial para 
a realização do 1° Congresso Estadual dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras Rurais (CETTR), a ser re-
alizado em março de 2011, de 16 a 18. 

“Estamos realizando um debate aberto em que to-
dos podem opinar e sugerir melhorias”, comenta o 
presidente da Fetaep. Segundo ele, até o momento, 
o documento base não passou por grandes mu-

danças. “Tivemos poucas alterações e isso é um 
bom sinal, pois representa que a Fetaep e os STTRs 
estão afinados no que diz respeito aos objetivos”, 
afirma Mueller. De acordo com ele, entre os objeti-
vos, é possível destacar a necessidade de repensar 
a prática sindical buscando melhorar a atuação do 
movimento em prol dos trabalhadores rurais.

A primeira plenária, que aconteceu em Curitiba, 
reuniu 12 sindicatos, com a presença de 50 repre-
sentantes sindicais. Já em Ibaiti e Arapongas, as 
plenárias reuniram, juntas, 19 sindicatos. Cada 
entidade indicou dois nomes para delegado sindi-
cal, sempre observando a cota de mulheres e de 
jovens, além da 3ª idade. “Os delegados indicados 
participarão do Congresso Estadual e também po-
dem vir a ser futuros candidatos a disputarem as 
eleições da Fetaep – que acontecerão em conjunto 
com o Congresso”, informa.
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SEIS PlEnáRIAS REgIOnAIS já FORAm 
REAlIzADAS nO mêS DE OuTuBRO

1º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

Região 7.

Região 10.

Região 6.

Região 3.

Região 4.

Região 9.



Combate 
ao trabalho 
infantil
Neste mês de outubro, em que tradicionalmente se co-
memora o Dia das Crianças, não podemos deixar de 
citar a importância de atuarmos ativamente no com-
bate à exploração da mão de obra infantil. Porém, 
quando falamos em trabalho infantil no meio rural é 
preciso levar em conta uma série de fatores. É preciso 
diferenciar a ajuda doméstica e o aprendizado de uma 
profissão, da exploração do trabalho infantil com fins 
econômicos. Ou seja, o trabalho infantil não deve ser 
algo obrigatório ou penoso para a criança e para o ado-
lescente.
 
Na agricultura familiar é comum os pais levarem seus 
filhos para o trabalho, pois é dessa forma que a su-
cessão rural se concretiza. Porém, é importante que 
os pais tenham discernimento com relação ao tipo de 
trabalho que dão aos seus filhos. Ao nosso ver, é preci-
so saber dosar que tipo de responsabilidade a criança 
tem condições – físicas e psicológicas – de executar. 
Não podemos esquecer que ela deve ter tempo para 
brincar e para estudar, mas sem deixar de lado suas 
responsabilidades domésticas.

Diante disso, solicitamos que os Sindicatos dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais fiquem atentos. 
Denunciem a ocorrência da exploração do trabalho in-
fantil à Fetaep e aos demais órgãos competentes, como 
Ministério Público do Trabalho e Ministério do Traba-
lho e Emprego. Vamos fazer a nossa parte e garantir o 
acesso dessas crianças à educação, à saúde, ao lazer, 
à cultura e ao esporte.

Ademir mueller
Presidente da Fetaep
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Dia ações participantes

05
Reunião com deputado eleito Assis do Couto 
e com o presidente da Cresol, Vanderley Ziger

Ademir Mueller, 
Mário Plefk 
e Jairo Correa 

05
Reunião com o superintendente do Banco Brasil 
no Paraná, Paulo Roberto Meinerz e com 
o gerente de negócios, César Dal Col

Ademir Mueller 
e Mário Plefk

06 5º Rural Tecnoshow em Londrina Marcos Brambilla

13 Reunião sobre Pronaf no STTR de Carlópolis Mário Plefk

14
Reunião com jovens trabalhadores rurais em 
Paranacity

Marcos Brambilla

14 
e 15

Encontro Regional de Trabalhadoras Rurais 
na Fetaesc

Mercedes Demore, 
Mário Plefk 
e Elisa Betinardi

19

Visita do diretor de Agronegócios do Banco do 
Brasil, do superintendente do Banco Brasil no 
Paraná, Paulo Roberto Meinerz e do gerente 
de negócios, César Dal Col, à Fetaep

Ademir Mueller, 
Mário Plefk 
e Marcos Brambilla

19 Plenária Região 10 Diretores

21 Plenária Região 07 Diretores

22 Plenária Região 06 Diretores

25 Reunião no INCRA - Regional 6
Marcos Brambilla 
e Ana Paula Conter

25 
a 29

3º módulo da Enfoc, em Londrina

Sergio Luiz Bernert, 
Mariléia Tonietto, 
Paula Shirata, 
Elisa Betinardi

26
Reunião em Umuarama com sindicatos 
da Região 03 sobre crédito fundiário 

Marcos Brambilla

26
Reunião com a Caixa Econômica Federal 
de Maringá

Ademir Mueller, 
Jairo Correa 
e Aristeu Ribeiro

26
Reunião com a Caixa Econômica Federal 
de Umuarama

Ademir Mueller, 
Jairo Correa 
e Aristeu Ribeiro

27 Plenária Região 03 Diretores

28 Plenária Região 04 Diretores

29 Plenária Região 09 Diretores

30 Eleições do STTR de Nova Santa Bárbara Ademir Mueller
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O STTR de Munhoz de Mello ganhou, no dia 30 de setembro, da prefeitura do município, 
um veículo Gol ano 96. O prefeito, Gilmar B. Silva, entregou a chave do carro ao presi-
dente do Sindicato, Ozatir Ribeiro Soares, que recebeu em nome de toda a diretoria.  

Altônia

O STTR de Altônia, com o apoio da Fetaep, prefeitura e Câmara Municipal, realizará 
a 6ª Festa dos Agricultores de Altônia em março de 2011. Em breve divulgaremos 
mais informações.

Enfoc em Londrina

O 3° módulo da Enfoc Estadual foi realizado em Londrina, de 25 a 29 de outubro. 
Entre os palestrantes estavam presentes Antenor Lima falando sobre “Desenvolvi-
mento Sustentável”, e José Cadoná da Regional Sul da Contag, que abordou o tema 
“O Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS)”. 
Confira, na próxima edição, a cobertura completa do evento. 
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4notas fEtaEp

Crédito Fundiário Umuarama

O diretor de Políticas Agrárias da Fetaep, Marcos Brambilla, esteve no 
dia 26 de outubro em Umuarama reunido com os sindica-

tos da Região 03 da Fetaep debatendo questões rela-
cionadas ao Programa Nacional de Crédito Fundiá-
rio. Além da Fetaep e dos STTRs, também estiveram 
presentes o Instituto Emater, o Ministério de Desen-
volvimento Agrário (MDA) e a Secretaria Estadual de 
Abastecimento (Seab). “Procuramos esclarecer e de-

monstrar a importância de se manter regular perante 
os critérios do Programa, além de incentivar o uso 

da criatividade e da diversificação para conseguir 
honrar os compromissos assumidos com o fi-

nanciamento”, diz. Caso contrário, continua 
Brambilla, a continuidade do Programa na 

Região ficará comprometida. “Ou seja, 
o erro de alguns poderá prejudi-
car a maioria”, comenta.

Munhoz de Mello



Nos dias 14 e 15 de outubro, o município de São 
José, em Santa Catarina, sediou o Encontro de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais da Região Sul, 
que reuniu mulheres do movimento sindical dos 
três Estados do Sul. O Paraná foi representado 
pela coordenadora estadual de Mulheres, Mer-
cedes Demore, e por mais 10 coordenadoras re-
gionais, além da funcionária do CEMTRA, Elisa 
Betinardi. Entre os temas abordados, Mercedes 
destacou “A violência contra as mulheres do 

campo”, que, segundo ela, infelizmente ainda é 
grande. “Quando citamos a violência, não dize-
mos apenas a doméstica, mas também aquela 
que acontece dentro do trabalho no meio rural: 
discriminação salarial e assédio sexual”, men-
ciona a coordenadora estadual de Mulheres da 
Fetaep.

Segundo ela, o encontro foi muito rico, uma 
vez que os três Estados contribuíram com in-

formações e dados à respeito da realidade de 
cada um. A secretária nacional de Mulheres da 
Contag, Carmen Helena Ferreira Foro, também 
prestigiou o evento e aproveitou a ocasião para 
fazer o lançamento oficial da Marcha Nacional 
das Margaridas, que deverá acontecer em agosto 
de 2011. A solenidade de abertura contou com 
a presença do vice-presidente da Fetaep, Mário 
Plefk, e dos presidentes da Fetag-RS, Elton Ro-
berto Weber, e da Fetag-SC, Hilário Gottselig. 

Buscando mostrar os possíveis caminhos para 
a permanência do jovem no campo, a Fetaep, 
representada pelo coordenador estadual de 
Jovens, Marcos Brambilla, conversou com 80 
jovens durante o 5° Rural Tecnoshow de Londri-
na, no dia 06 de outubro. A palestra, que durou 
cerca de uma hora, também incentivou a par-
ticipação da juventude nos conselhos munici-
pais, na política e no próprio sindicato.

“Nosso objetivo foi mostrar que existem boas 
possibilidades de permanência no campo, po-
rém para isso é preciso que ele encontre atrati-
vos como, por exemplo, renda e lazer”, comentou 
Brambilla. A maioria dos participantes é aluno 
do Jovem Agricultor Aprendiz. Os jovens partici-
param do Tecnoshow a convite do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Londrina, do Instituto 
Emater e do Senar. 

mulhERES TRABAlhADORAS RuRAIS DA REgIãO Sul 
SE REunIRAm Em SAnTA CATARInA

Solenidade de abertura. Com a palavra, Merdeces Demore. Mulheres representantes do meio rural do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.

Fetaep conversou com 80 jovens durante 
o 5º Rural Tecnoshow
Permanência no campo foi tema principal



Contag realiza em Curitiba Encontro de 
Finanças e Administração Sindical
O Encontro de Finanças e Administra-
ção Sindical, realizado pela Secretaria 
de Finanças e Administração da Con-
tag, aconteceu em Curitiba, nos dias 07 
e 08 de outubro. O evento contou com 
a presença de representantes do depar-
tamento de Finanças e Administração 
da Contag, sendo eles Aristides Veras 
do Santos, Marleide Barbosa de Sousa 
e Marcos Pereira dos Santos, que foca-
ram suas palestras no tema “Sustenta-
bilidade Política Financeira: uma visão 
estratégica para a organização e o for-
talecimento das entidades sindicais do 
Movimento Sindical dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais”. Ao todo, cerca 
de 30 lideranças sindicais do Paraná 
participaram.

Segundo o tesoureiro geral da Fetaep, 
Jairo Correa, o propósito do encontro 
foi debater temas em torno dos meca-
nismos e dos instrumentos de arreca-
dação, seja ele da contribuição sindical, 

contribuição confederativa, taxa assis-
tencial e mensalidade social. “Buscamos 
aprofundar o debate sobre o sistema de 
arrecadação de acordo com os critérios 
de padronização e também fizemos uma 
reflexão coletiva acerca da importância 
da sustentabilidade política e financei-
ra para o fortalecimento das entidades, 
entre outros temas”, destacou Correa.

Representando a Fetaep estavam o te-
soureiro geral Jairo Correa, o presiden-
te Ademir Mueller, os diretores Marcos 
Brambilla e Mercedes Demore e as fun-
cionárias do departamento de Arreca-
dação, Solange Halmata, e do departa-
mento Financeiro, Eni Vilas Boas.

4 1 - Abertura com o tesoureiro geral da Fetaep, 

Jairo Correa. 4 2, 3 - Representantes do depar-

tamento de Finanças e Administração da Contag, 

Marleide Barbosa de Sousa, Marcos Pereira dos 

Santos e Aristides Veras do Santos (sentado). 4 

4 - Membros da plenária participaram ativamente 

do debate. 4 5- Momento de relaxamento.
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O Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome liberou R$ 7 milhões 
para compra de alimentos destinados a 
entidades paranaenses que trabalham 
com pessoas em vulnerabilidade social 
ou insegurança alimentar. O anúncio 
foi feito no dia 26 de outubro, durante 
a Escola de Governo. Os alimentos se-
rão comprados dos pequenos produtores 
por intermédio da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

A ministra Márcia Lopes também divulgou 
a contratação de 33 novos projetos volta-
dos à agricultura familiar do Estado. “O 
Paraná já recebeu R$ 28,8 milhões para 
seus 11 mil agricultores familiares. A par-
tir de hoje vamos ampliar esses recursos”, 

afirmou Márcia. A agricultura alimentar é 
uma área importante para a economia pa-
ranaense na avaliação da ministra. Para o 
orçamento federal de 2011, estão previs-
tos R$ 2 bilhões para agricultura familiar 
em todo o País. “Este ano, para o Brasil, 
tivemos orçamento de R$ 943 milhões na 
área da agricultora familiar e segurança 
alimentar e nutricional”. 

Márcia Lopes mencionou a parceria entre 
o Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e o governo estadual 
para a criação do Sistema Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional. O go-
verno federal investiu R$ 480 mil e o go-
verno estadual, em contrapartida, R$ 81 
mil. “Esta é uma das políticas mais estra-

tégicas, que articulam saúde, educação, 
assistência social, trabalho e agricultura”, 
avaliou a ministra. Segundo ela, levar 
produtos da agricultura familiar às es-
colas melhora a qualidade da merenda 
e incentiva a rede agrícola. 

O total de recursos aplicados pelo Mi-
nistério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, no Paraná foi R$ 1,6 
bilhão. Márcia Lopes citou a cons-
trução de 462 Centros de Refe-
rência da Assistência Social 
(Cras) no Estado. “Até de-
zembro, nós faremos a 
expansão de mais 97, 
se as prefeituras con-
cordarem”.

Governo do Paraná recebe R$ 7 milhões para abastecer entidades sociais
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Neli Pascoal e a coordenadora de mulheres da Região 
07, Vicentina da Luz, em visita à Fetaep.

Participe! Seja 
você também 
um doador de 
sangue e também 
de medula óssea.

Trabalhadora rural 
mobiliza campanha 
de doação 
de medula óssea
Após a perda de sua filha, Neli Pascoal tem 
mobilizado muitas pessoas por uma boa causa.

A trabalhadora rural, Neli Pascoal Chagas, fi-
liada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Carlópolis, está encabeçando a campanha de 
conscientização para a doação de medula óssea 
que faz parte do Movimento Amanda – nome 
dado em homenagem à filha de Neli, Amanda 
Pascoal Chagas, que faleceu aos 19 anos vítima 
de câncer

Segundo Neli, quando sua filha adoeceu, per-
cebeu que muitos não doavam por desconheci-
mento. “Sofremos muito e infelizmente ela não 
resistiu ao tratamento”, comentou 
Neli em visita à Fetaep com a co-
ordenadora de mulheres da Re-
gião 07, Vicentina da Luz. E 
foi justamente por isso que ela 
resolveu agir e ajudar os mui-
tos portadores de câncer e leuce-
mia que necessitam de doação. “Se 
alguém tivesse feito isso antes, quem 
sabe minha filha poderia estar 
viva”, disse.

De acordo com ela, a doação 
de sangue é fundamental, 
pois é a partir daí que 
são feitas análises de 
compatibilidade. 
“Focamos a nos-
sa campanha 
em salien-
tar que, caso 
haja a compati-
bilidade, a doação da 

medula é muito simples e não oferece riscos ao 
doador. Muito pelo contrário, oferece uma nova 
vida ao receptor”, afirma. 

A doação é simples. Basta o doador compatível 
realizar um exame de sangue mais detalhado 
e fazer a coleta em um centro de transplante 
mais próximo. A medula pode ser retirada de 
duas maneiras: por punção direta da medula ou 
por filtração de células-mãe que passam pelas 
veias sanguíneas. “O doador toma apenas uma 

anestesia para seu melhor 
conforto”, comenta.
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Em virtude da atuação da Fetaep no que diz respeito 
ao crédito rural, o diretor nacional de Agronegócios do 
Banco do Brasil, José Carlos Vaz, fez questão de co-
nhecer as instalações da Federação em visita de corte-
sia no dia 19 de outubro. Ele esteve acompanhado do 
superintendente do Banco no Paraná, Paulo Roberto 
Meinerz, e do gerente de negócios no Paraná, César 
Dal Col. Os visitantes foram recepcionados pelo presi-
dente da Fetaep, Ademir Mueller, pelo vice-presidente, 
Mário Plefk, e pelo diretor de Políticas Agrárias, Mar-
cos Brambilla.

Do encontro surgiu a possibilidade de melhoria da 
parceria entre Fetaep e Banco do Brasil, uma vez 
que o BB está disposto a facilitar o acesso ao crédito. 
“Os Sindicatos que tiverem problemas relacionados 
à obtenção de crédito para o Pronaf, seja de custeio 
ou investimento, deverão informar a Fetaep para que 
possamos interceder em prol dos trabalhadores, ten-
do em vista que o nosso contato com o Banco tem se 
estreitado”, comenta.

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Paranacity, em parceria 
com a Assistência Social do município, realizou um encontro motivacional com 
aproximadamente 300 jovens do meio rural e também do urbano. O coordenador 
estadual de Jovens, Marcos Brambilla, participou da solenidade de abertura e 
direcionou sua fala à valorização do trabalho rural, porém sem deixar de lado o 
urbano. 

“Eventos de capacitação como o que ocorreu em Paranacity são fundamentais 
para o processo de formação do indivíduo e essencial para a formação de lideran-
ças”, destaca Brambilla. A palestra motivacional foi apresentada pelo consultor 
João Carlos Oliveira.

7 FETAEP

Diretor de Agronegócios do 
Banco do Brasil visita a Fetaep

Palestra motivacional 
em Paranacity

Em passagem por Curitiba, diretor nacional do BB fez questão de visitar a Fetaep. Participaram da reunião o 
presidente da Fetaep, Ademir Mueller, o vice-presidente, Mário Plefk, e o diretor de Políticas Agrárias, Marcos 
Brambilla.

Cerca de 300 jovens do meio rural 
e urbano participaram



O presidente da Fetaep, Ademir Mueller, agradece os votos que o deputa-
do Assis recebeu pelo Estado. No site da Fetaep consta a lista completa 
com a quantidade de votos que ele recebeu nos 399 municípios do Para-
ná. Acessem!

Mueller também deseja sucesso à presidente eleita, Dilma Rousseff, e 
espera que ela governe para o povo. “Estamos confiantes e acreditamos 
que nosso país continuará crescendo, assim como a qualidade de vida da 
população deverá continuar melhorando”, destaca Mueller. 

Votos que o deputado Assis do Couto recebeu dividido por Região Sindical

Região 01 – 51.850
Região 02 – 7.457
Região 03 – 944
Região 04 – 3.257
Região 05 - 796
Região 06 – 2.011

Região 07 - 588
Região 08 – 11.361
Região 09 – 3.274
Região 10 – 13.201

Total: 94.745

* Importante salientar que os votos mencionados acima não foram apenas do movimento 

sindical dos trabalhadores rurais, mas também de vários outros segmentos da sociedade 

que também apoiaram o deputado Assis do Couto.


