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LAnçAmEnTo do CAdAsTro EsTAduAL dos sEgurAdos 
EsPECIAIs: um mArCo hIsTórICo PArA o mEIo rurAL
Fetaep reuniu em Cascavel 800 participantes, entre eles agricultores familiares, 
lideranças sindicais e várias autoridades

Fetaep participou ativamente da 2ª 
Conferência de desenvolvimento 
rural sustentável e solidário. + Pág. 6

360 trabalhadores rurais foram contra 
a criação do sindflorestal em Telêmaco 
Borba + Pág. 7

Assembleias ordinária e 
Extraordinária consolidam algumas 
mudanças. + Pág. 8

O município de Cascavel sediou, no dia 28 de 
maio, o lançamento estadual do Programa de 
Cadastramento dos Segurados Especiais. Du-
rante a solenidade de abertura, o presidente 
da Fetaep, Ademir Mueller, afirmou que o lan-
çamento representa um marco histórico para a 
agricultura familiar do Paraná e também para 
a Fetaep. “Estou emocionado em ver tantas 
autoridades do atual cenário político nacional 
e sindical presentes aqui”, disse. Além disso, 
Mueller também destacou a cobertura que a 
imprensa local e estadual deu ao evento. “Vo-
cês vão levar aos agricultores familiares uma 
importante informação: a notícia de que com o 
cadastramento ele também poderá se aposen-
tar em no mínimo 30 minutos”, salientou.

O lançamento contou com a presença do mi-
nistro da Previdência Social, Carlos Eduardo 
Gabas, do ministro do Planejamento, Paulo 

Bernardo, do presidente Nacional do INSS, 
Valdir Moysés Simão, do deputado federal, 
Assis do Couto, e do presidente da Contag, Al-
berto Broch, entre outras autoridades. O even-
to reuniu 800 participantes, entre lideranças 
sindicais, coordenadores regionais e trabalha-
dores rurais, que presenciaram a assinatura 
do termo de compromisso entre a Fetaep, a 
Contag e a Previdência. 

O ministro da Previdência elogiou o trabalho 
da Fetaep. “Nem a elite do nosso país conse-
guiu reunir tantas autoridades como a Fede-
ração dos Trabalhadores na Agricultura do 
Paraná conseguiu no dia de hoje. Isso só de-
monstra que quando a sociedade se organiza, 
bons resultados são alcançados”, destacou 
Gabas durante a abertura. De acordo com ele, 
é preciso que a Previdência esteja cada vez 
mais perto do trabalhador, “principalmente o 
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Da esquerda para a direita: Alberto Broch (presidente 
da Contag), Paulo Bernardo (ministro do Planejamento), 
Carlos Educardo Gabas (ministro da Previdência Social), 
Ademir Mueller (presidente da Fetaep) e Valdir Moysés 
Simão (presidente nacional do INSS).

do campo, que é o responsável pelo alimento que 
chega à nossa mesa”, enfatizou. + Págs. 4 e 5. 

Diretor de Previdência Rural da Fetaep, Aristeu Ribeiro. Ademir Mueller agradeceu o apoio 
das autoridades presentes e da mídia local. 



Balanço semestral
Neste primeiro semestre de 2010, a Fetaep – em parceria 
com o Senar e com os Sindicatos dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais (STTRs) – concretizou uma série de ações 
em prol dos trabalhadores rurais. 

Entre elas, destacamos: o Show Rural 2010; as comemo-
rações do Dia da Mulher; a audiência pública sobre crédito 
fundiário na Assembleia Legislativa do Paraná; o Grito da 
Terra Brasil; o Lançamento Estadual do Cadastro dos Segu-
rados Especiais em Cascavel; o Festival da Juventude; a 1ª 
etapa da Enfoc; a Conferência Estadual do Desenvolvimento 
Rural Sustentável; entre outras atividades. Sem sombra de 
dúvidas, podemos afirmar que ao todo já mobilizamos cerca 
de 30 mil trabalhadores - sem contar aqueles que participa-
ram de pequenas atividades que a Fetaep realizou.

Ficamos orgulhosos e temos certeza que estamos seguindo 
o caminho certo. E quando digo que estamos no caminho 
certo, falo isso também em nome dos STTRs, pois cada vez 
que visito nossos Sindicatos filiados, vejo entidades sólidas, 
organizadas, com boas sedes e preocupados em melhorar 
cada vez mais a ação sindical. Ficamos muito orgulhosos!

O Movimento Sindical só se concretiza dessa forma, com 
entidades sérias e realmente comprometidas com a classe 
trabalhadora. Por isso é que lutamos pela unicidade sindi-
cal e vamos continuar nesse caminho. 

O próximo semestre também promete ser cheio de atividades. 
Continuaremos focando nossas ações em tudo que envolve 
a formação, a organização sindical, as finanças e também 
a realização do nosso 1º Congresso Estadual dos Trabalha-
dores Rurais do Paraná, que acontecerá no início de 2011. 
Porém, todo um preparativo deverá ser realizado ainda em 
2010, com a realização de muitas plenárias regionais. 

Temos ainda muito trabalho pela frente e contamos com o 
apoio dos STTRs e do Senar. 

Ademir mueller - Presidente da Fetaep
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Dia ações participantes

01
Seminário “Educação no Campo”, 
em Wenceslau Braz

Mercedes Demore

01 Conclat da CTB em São Paulo
Diretores, assessores 
e funcionários

02 Reunião da Região 03, em Umuarama Mercedes Demore

07
Avaliação da Conferência de Desenvolvimento 
Rural, na Emater

Marcos Brambilla

07 
a 09

Seminário “Soberania e Segurança Alimentar 
e Nutricional da Contag”, em Brasília

Mercedes Demore

08 Reunião em Borrazópolis Mário Plefk

08 Reunião Enfoc Marcos Brambilla

08 Reunião no STTR de São Miguel do Iguaçu Jairo Correa

08 
e 09

Capacitação SIG/CF na Emater Ana Paula Lar

10 Reunião da Região 06 em Munhoz de Mello Ademir Mueller

11 Comissão de Ética em Curiuva
Ademir Mueller, Jairo 
Correa e Sérgio Bernert

13 Encontro de Jovens - Prudentópolis Marcos Brambilla

13
Seminário Paraná Alfabetizado em Assis 
Chateaubriand

Jairo Correa

15 Reunião da Região Sul da Contag, em Brasília Mercedes Demore

15 Posse nova diretoria de Ubiratã
Ademir Mueller / Jairo 
Correa / Sérgio Bernert

21 Reunião sobre Habitação em Porto Alegre Aristeu Ribeiro

21 
e 22

Reunião sobre Reforma Agrária com Contag 
e Incra, na Fetaep

Ademir Mueller, 
Marcos Brambilla, 
Ana Paula Lar

23 Audiência TRT – Dissídio Coletivo
Jairo Correa 
e Carlos Buck

23 Reunião com a diretoria geral Todos diretores

24 
e 25

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, 
na Fetaep

Diretores, 
assessores e STTR´s

25
Participação da Assembleia Geral Extraordinária 
do Sindflorestal, em Telêmaco Borba

Diretores, assessores 
e funcionários

27
Curso de Formação para Mulheres da Contag, 
em Brasília

Mercedes Demore

29 Assembleia Geral Ordinária do STTR de Piên Milton Preseziniuk

29 
e 30

Encontro sobre Política de Habitação Rural 
na Fetaep

Aristeu Ribeiro, 
Luciana Polizeli

30
Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil 
em Guarapuava

Jairo Correa

30 Encontro Enfoc em Florianópolis, Santa Catarina
Ademir Mueller e Marcos 
Brambilla
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Posse 1 - Iporã

A diretoria do STTR de Iporã está sendo 
reconduzida ao seu 3º mandato, que con-
ta com Carlos Roberto Sestari como presi-
dente. O Sindicato foi fundado em outubro 
de 1968 e, desde então, já contabilizou 
17.845 associados. 

Posse 2 - Três Barras

No dia 13 de fevereiro de 2010, a nova di-
retoria do STTR de Três Barras do Paraná 
tomou posse. Ivo Pedrozo foi reconduzido 
à presidência e segue até 2015 no cargo. 
“Tenho orgulho de fazer parte desta enti-
dade e posso dizer que realizei muitas con-
quistas, entre elas a sede própria, o centro 
comunitário e um veículo Gol 0 km”, des-
tacou. 

depoimento 

Em 2009, a produtora Neuza Cândida Sil-
va esteve no assentamento Novo Horizonte, 
a pedido do presidente do STTR de Santo 
Inácio, José Ulisses de Brito, reunida com 
mais 15 mulheres discutindo a “Diversifi-
cação das Propriedades com Urucum”. “O 
encontro foi muito importante para mim. 
A partir dele resolvi levar o Urucum para 
minha propriedade. Já plantei 700 mudas 
e estou com uma ótima expectativa”, co-
mentou Neuza. O trabalho com as mulhe-
res foi organizado pela coordenadora de 
Mulheres da Regional 06, Ivone Francisca 
de Souza, e pela suplente Maria Aparecida 
Queiroz. Na foto, da esquerda para direita, 
estão o presidente do STTR, a trabalhado-

ra rural Neuza e o seu esposo José Apa-
recido da Silva, o esposo da Ivone, Daniel 
de Souza, e a própria Ivone. Ao fundo, a 
plantação de Urucum.

CTB sP

Diretores, assessores e funcionários da 
Fetaep participaram, no dia 1º de junho de 
2010, da Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora, no Estádio do Pacaembu, 
em São Paulo. O encontro reuniu deze-
nas de milhares de dirigentes e ativistas 
sindicais para discutir e deliberar sobre 
um projeto nacional de desenvolvimento 
para o país. Um documento foi elabora-
do com as principais questões levantadas 
durante Conferência. O material deverá 
ser entregue aos candidatos à presidência  
da república.

Plantas medicinais

Treze mulheres participaram, nos dias 27 
e 28 de maio, do curso sobre plantas me-
dicinais realizado no Centro Paranaense 
de Referência em Agroecologia (CPRA), em 
Curitiba. O curso, que teve o objetivo de 
incentivar o cultivo destas plantas no Pa-
raná, foi organizado pela Fetaep.

3ª Idade

A Fetaep, sob a coordenação de Mercedes 
Demore, realizou nos dias 25 e 26 de maio 
o encontro do Coletivo Estadual da 3ª Ida-
de. O evento, que contou com a presença 
do secretario de Terceira Idade da Con-
tag, Natalino Cassaro, buscou repassar 
aos participantes quais são os principais 
problemas enfrentados pelos aposentados 
referente ao crédito consignado. Além dis-
so, o secretário da Contag também falou 
das conquistas do Grito da Terra 2010  
para os idosos.
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graças ao programa de Cadastramento dos Segurados Especiais, lan-
çado oficialmente em Cascavel, os agricultores poderão se aposen-

tar com mais facilidade e agilidade, além de terem garantidos o acesso 
aos benefícios previdenciários como auxílio-doença, salário-maternidade, 
pensão por morte, auxílio-reclusão, aposentadoria por invalidez, aposen-
tadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, entre ou-
tros. A conquista também se deve ao projeto de Lei 11.718, cujo relator 
foi o deputado federal Assis do Couto.

A solenidade de lançamento do programa foi organizada pelo departa-
mento de Previdência Rural da Fetaep. Segundo o diretor responsável 

pelo departamento, Aristeu Ribeiro, o evento representa o fechamento 
de um trabalho de vários anos de estudos. Em sua fala ao púbico, Ribeiro 
afirmou que a Fetaep sempre buscou, em parceria com a Previdência, um 
meio de desenvolver um cadastro previdenciário ao segurado especial que 
garantisse o acesso aos mesmos benefícios que o trabalhador que possui o 
registro em Carteira de Trabalho. “Por isso, o dia de hoje deverá ficar para a 
história de todo o Movimento Sindical”, disse o diretor da Fetaep durante o 
encerramento das atividades da manhã. 

De acordo com o presidente nacional do INSS, Valdir Moysés Simão, essa 
parceria tem data para começar, mas não tem dia para terminar. “En-
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CAsCAvEL FoI PALCo dE umA 
grAndE ConquIsTA Aos 
AgrICuLTorEs FAmILIArEs:

Assinatura do termo entre Fetaep, Contag 
e Previdência Social.

Evandro José Mello, assessor de Políticas Sociais 
na área de Previdência Social da Contag.

Participação do público foi significativa. 

Solenidade de abertura.

Lançamento do Cadastro 
Estadual dos Segurados 
Especiais
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quanto houver um trabalhador rural segurado especial fora do nosso banco 
de dados, esse projeto vai continuar”, afirmou Simão. Segundo ele, ao longo 
dos últimos anos a previdência conseguiu organizar os dados dos trabalha-
dores da área urbana, “mas estava faltando criarmos uma maneira de inserir 
o trabalhador do campo, principalmente o  segurado especial. Agora, esta-
mos aqui, concretizando mais esta conquista”, complementou. 

Após o almoço, as atividades foram retomadas sob a coordenação do 
assessor jurídico da Fetaep, Antonio Miozzo, que mediou a discussão 
acerca dos seguintes temas: “A Importância do Cadastro para o Segu-
rado Especial”, “Retrospectiva Histórica da Conquista” e “Análise Atual 
e Perspectivas do INSS”. O assessor de Políticas Sociais na área de Previ-
dência Social da Contag, Evandro José Mello, participou do debate.

Equipe Fetaep - Além do presidente Ademir Mueller e do secretário 
geral Aristeu Ribeiro, a solenida-

Por que Cascavel?

A cidade de Cascavel foi escolhida para sediar o lançamento oficial do Cadastramento dos Segurados 

Especiais para homenagear o deputado Assis do Couto, que foi o relator e defensor do projeto da nova 

previdência para os rurais. Além disso, outro motivo que culminou na escolha de Cascavel foi que a 

região concentra muitos agricultores segurados especiais. “A Região Oeste e Sudoeste do Paraná pos-

sui uma economia muito forte e, em virtude disso, congrega muitos agricultores familiares”, afirma o 

presidente da Fetaep, Ademir Mueller. 

Agradecimento – A Fetaep agradece o apoio dado pela Região 02, pelo deputado federal Assis do Couto e pela 
equipe que atuou na organização e na realização do lançamento do Cadastro dos Segurados Especiais no 
município de Cascavel.

O Plano Safra 2010/2011, lançado oficialmente no dia 17 de junho, 
pelo governo federal durante VII Feira Nacional da Agricultura Fami-
liar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo, na Concha Acús-
tica, em Brasília, apresenta inovações em programas como Programa 
de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF),  Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Crédito Fundiá-
rio (PNCF). A presidente do STTR de Tijucas do Sul e coordenadora da 
Região 10, Marli C. V. Rocha representou a Fetaep na solenidade. 

Lançamento oficial do Plano safra apresenta 
inovações em programas para agricultura familiar

de de lançamento também contou com a presença de outros direto-
res da Fetaep – Jairo Correa, Marcos Brambilla e Mercedes Demore 
– e dos assessores Antonio Miozzo, Milton Preseziniuk e Luciana 
Polizeli. 

Cadastramento – Para o segurado especial fazer o seu cadastro é 
simples. Basta que ele vá até o Sindicato dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras Rurais (STTRs) de seu município portando os documentos 
pessoais e também documentos que comprovem seu enquadramento 
na condição de segurado especial como: contrato de arrendamento 
contemporâneo, parceria ou comodato rural; comprovante de cadastro 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); bloco 
de notas de produtor rural ou ainda nota fiscal de venda realizada por 
produtor rural.

Informações Agência Contag

Em posse dos números do Plano Safra 2010/2011, a representante 
paranaense argumentou que várias medidas anunciadas são fruto 
da luta do movimento sindical. Estiveram presentes na solenidade o 
ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, o presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro-chefe da Secretaria - 
Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, além de parlamentares e 
representantes de diversos movimentos sociais. O presidente da Contag, 
Alberto Broch, falou em nome do MSTTR. 



Muitas bandeiras de luta da Fetaep foram discu-
tidas na 2ª Conferência Estadual de Desenvolvi-
mento Rural e Sustentável Solidário do Paraná, 
que aconteceu de 25 a 27 de maio em Curitiba. 
Segundo o coordenador Estadual de Jovens, 
Marcos Brambilla, tal fato só demonstrou que a 
Fetaep está no caminho certo ao debater cons-
tantemente ações em torno do desenvolvimento 

socioeconômico, da sucessão rural e da quali-
dade de vida e do meio ambiente sustentável.  

Entre as demandas levantadas pelos partici-
pantes durante o evento, a Fetaep destaca as 
discussões acerca da organização e da gestão 
dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Rural – entidades que ajudam encaminhar polí-
ticas públicas ligadas à agricultura familiar. De 
acordo com Brambilla, para a maioria dos dele-
gados presentes, os Conselhos devem atuar de 
uma maneira mais deliberativa e em parceria 
com a sociedade civil. “Nossa intenção é colabo-
rar com os gestores públicos”, pondera Bram-
billa, que participou de vários debates e oficinas 
durante a Conferência. 

Os participantes da 2ª Conferência de Desenvol-
vimento Rural e Sustentável Solidário também 
solicitaram que os municípios destinem uma 
verba para a agricultura familiar a ser gerida 
pelo Conselho Municipal. “Não é justo não rece-

bermos um retorno daquilo que contribuímos 
com o pagamento dos nossos impostos”, disse 
o coordenador estadual de Jovens, que também 
destacou a atuação dos jovens e das mulhe-
res durante as atividades. “Eles participaram 
com qualidade e comprometimento”, afirmou  
Brambilla. 

O evento contou com a participação de 710 
delegados eleitos em 317 conferências munici-
pais e 20 regionais realizados desde o final do 
ano passado. A Conferência foi organizada pelo 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
da Agricultura Familiar (Cedraf), Secretaria 
Estadual da Agricultura e do Abastecimento do 
Paraná (Seab), Instituto Emater e Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). A Fetaep par-
ticipou como representante dos trabalhadores 
rurais. Ao término das atividades, os grupos 
de discussão elaboraram uma carta de propos-
tas que será levada ao próximo governador do 
Estado. 

Altônia sediou, nos dias 20 e 21 de maio, o 
encontro com os representantes dos municí-
pios do território de Ilha Grande, que debateu 
a Educação no Campo como forma de bus-
car novas alternativas para a permanência do 
jovem e de suas famílias no campo. A Fetaep 
foi representada pela coordenadora estadual 
de Mulheres, Mercedes Demore, e pelo diretor 
da área de Assalariados Rurais, Jairo Corrêa. 
Estiveram presentes professores, diretores de 
escolas, secretarias municipais e alunos da 
casa familiar rural. A realização do evento foi 

uma iniciativa da Fetaep e do STTR do territó-
rio de Ilha Grande, em parceria com o STTR de 
Altônia. Segundo Mercedes, o apoio e o inte-
resse dos diversos segmentos envolvidos com 
este processo é de suma importância para que 
realmente ocorra uma mudança. 

Durante os dois dias, os participantes pude-
ram assistir às seguintes palestras: “Edu-
cação do Campo nas Escolas”; “Histórico da 
Educação do Campo no Estado”; e “Plano de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Soli-

dário”.  Após o término dos trabalhos, foi 
criado um comitê articulador para a Educa-
ção do Campo do Território de Ilha Grande, 
com 10 membros representantes dos diver-
sos segmentos presentes. “Nosso objetivo é 
acompanhar o desenvolvimento das propos-
tas apresentadas pelos participantes das 
oficinas”, comenta. A Secretaria do Estado 
de Educação (SEED) também participou do 
evento, sendo representada pelo coordena-
dor estadual de Educação no Campo, Vitor 
de Moraes.
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Fetaep participou ativamente da 2ª Conferência 
de desenvolvimento rural sustentável e solidário

Educação no Campo 
foi debatida em 
Altônia 

Agricultores cobraram mais políticas públicas para o meio 
rural.



deputado Assis 
prestigia festa de 40 
anos do sTTr de são 
Jorge d’oeste

Atendendo à convocação do edital publicado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores Florestais no Estado do 
Paraná (Sindflorestal) nos jornais Folha de Londrina 
e Diário Oficial da União, 360 trabalhadores rurais de 
diversas regiões do Estado compareceram, no dia 25 
de junho, à sede da entidade, em Telêmaco Borba. Se-
gundo o edital, o objetivo da Assembleia Geral Extraor-
dinária seria ratificar (confirmar) ou não os seguintes 
itens: 1 - a constituição do Sinflorestal; 2 - o estatuto 
do Sindicato e a alteração estatutária; 3 - a fonte de 
custeio do Sindicato; 4 - a eleição e posse da diretoria 
e dos demais órgãos do Sindicato; 5 - e a filiação do 
Sindicato à Fetaep.

Dos 360 presentes, 359 foram contra todos os itens 
mencionados acima. “Todos entenderam que não há 
motivos para criar um novo Sindicato, sendo que o 
município já possui um Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais (STTR) . Além disso, não conse-
guimos entender como os trabalhadores residentes em 
municípios distantes de Telêmaco Borba teriam aces-
so às atividades desenvolvidas pelo Sinflorestal que, 
segundo o edital, teria uma abrangência estadual”, 
questionou o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, 
durante a Assembleia.

Segundo ele, o trabalhador que lida com o segmento 
florestal é um trabalhador rural como qualquer outro. 
Somente no Paraná existem 340 Sindicatos de Traba-
lhadores Rurais legalmente constituídos, sendo 302 
filiados à Fetaep. “Por isso que não há como fundar 
uma entidade paralela, de uma categoria que já possui 
representação”, disse. 

Os trabalhadores presentes participaram da Assem-
bleia de forma pacífica, mesmo o local não tendo 
condições de recepcioná-los. “Metade do grupo ficou 
para fora, pois o local era pequeno e não comportava 
todos. Também não havia uma quantidade suficiente 
de mesas e de cadeiras”, afirmou. O mais interessante, 
continua Mueller, é que nem o edital de convocação es-
tava afixado no mural, conforme prevê a Portaria 186 
do Ministério do Trabalho e Emprego. Toda a ação foi 
gravada e fotografada. 

Além dos trabalhadores, a Assembleia também foi 
acompanhada por diretores e assessores da Fetaep, 
pelo presidente do STTR de Telêmaco Borba, João Er-
nesto Ribeiro, pelo tabelião substituto do Cartório de 
Notas de Telêmaco Borba, Henrique Hormem Terra 
– que registrou e lavrou uma ata notarial -, pelo pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Papel, Celulose, Pasta e Madeira para Papel e Pape-
lão de Telêmaco Borba, Marcos Augusto Lagos, e pelo 
presidente do Sindicato dos Motoristas Condutores de 
Veículos Rodoviários e Urbanos em Geral de Telêma-
co Borba (Sincorvert), Olimpio Mainardes Filho. Além 
destes, diversos presidentes e diretores dos STTRs de 
vários municípios do Estado estiveram presentes.

O edital de convocação da Assembleia Geral Extraor-
dinária foi publicado no Diário Oficial da União de nú-
mero 104, na Seção 03, do dia 02 de junho de 2010. 
A publicação convocava todos os trabalhadores que 
atuam desde a produção das mudas, plantio, cultivo, 
colheita, e demais trabalhadores no setor florestal de 
todos os municípios do Estado do Paraná.
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360 trabalhadores rurais foram contra a criação do sindflorestal em Telêmaco Borba
Atendendo ao edital de convocação de Assembleia, publicado no Jornal Folha de Londrina e no Diário Oficial da União, 
trabalhadores não aceitaram a criação do Sindflorestal

Uma grandiosa festa marcou o aniversário de 40 
anos do Sindicato de Trabalhadores Rurais de 
São Jorge d’Oeste, no final de maio, reunindo 
agricultores e agricultoras associadas, dentre 
eles membros da diretoria da entidade ao longo 
de quatro décadas. A Fetaep prestigiou o evento, 
sendo representada pelo presidente Ademir Muel-
ler, pelo diretor da área de Assalariados, Jairo 
Corrêa, e pela coordenadora estadual de Mulhe-
res, Mercedes Demore. 

O deputado federal Assis do Couto também 
esteve presente e parabenizou o atual presidente 
do STTR, Valcir Copelli, pela iniciativa de realizar 
a festa e prestar homenagens aos antigos direto-
res. “Graças à luta sindical nós tivemos muitas 
conquistas. Além disso, os sindicatos têm tido 
um papel fundamental na organização local do 
cooperativismo e do associativismo”, disse Assis 

referindo-se às outras organizações da agricul-
tura familiar, como as cooperativas de crédito 
Cresol e as cooperativas de leite que hoje atuam 
em todas as regiões do Paraná, inclusive em São 
Jorge d’Oeste.

De acordo com Copelli, a entidade atende cerca 
de 800 aposentados em dia e 320 associados de 
balcão, que são famílias associadas. “O trabalho 
do STTR está focado principalmente em questões 
relacionadas à previdência rural, financiamento 
agrícola e habitação rural”, destaca o presidente. 
Conforme consta nos registros de ata, o STTR do 
município foi fundado em maio de 1970 por um 
grupo de agricultores familiares do município, 
dentre eles o agricultor Armando Tomás, o pri-
meiro presidente, que recebeu homenagem e foi 
cumprimentado pelo deputado Assis. 

Votação: dos 360 presentes, 359 foram contra a 
ratificação da criação do Sindflorestal e demais itens 
da pauta.

Trabalhadores chegando para a Assembleia Geral 
Extraodinária do Sindflorestal.



Assembleias ordinária e Extraordinária 
consolidam algumas mudanças
Lideranças sindicais lotaram o auditório da Fetaep

Representantes de 119 sindicatos filiados à Fetaep participaram das As-
sembleias Ordinária e Extraordinária, realizadas nos dias 24 e 25 de junho. 
Na ocasião, a diretoria executiva da Fetaep recepcionou as lideranças sin-
dicais que aprovaram – por unanimidade - uma série de demandas, entre 
elas a prestação de contas e o regimento interno do Congresso Estadual dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CETTR). 

Após alguns debates, a Assembleia Ordinária aprovou a ata da assembleia anterior, 
o relatório da diretoria do exercício 2009 e o balanço financeiro apresentado pelo 
tesoureiro Jairo Corrêa e pelo contador Sérgio Luiz Bernert. O presidente da Fetaep, 
Ademir Mueller, agradeceu a confiança das lideranças depositada na Federação. “Se 
tivéssemos uma auditoria hoje aqui, com certeza ela seria bem sucedida, pois nossa 
casa está organizada. Devemos isso à confiança de vocês”, destacou. 

Ainda na Assembleia Ordinária, Jairo Corrêa fez um breve relato referente à 
audiência ocorrida entre a Fetaep e a Faep, no dia 23 de junho, no Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT). O encontro discutiu a pauta do dissídio coletivo - que 
está no aguardo de julgamento. Segundo ele, a proposta da juíza do Trabalho é 
um reajuste de 18%, ficando o piso em R$ 601,00, com compensação em outras 
cláusulas que garantam vantagens que cheguem ao piso estadual de R$ 663,00. 
A plenária acatou a proposta desde que também fosse aprovada pelo Coletivo de 
Assalariado, que deverá se reunir na primeira quinzena de julho. A Faep também 
ficou de confirmar a proposta. 
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doação e sorteio de 
prêmios encerraram 
as Assembleias

Além de doar um datashow para cada regio-
nal, a Fetaep também sorteou aos Sindicatos 
os seguintes prêmios: três notebooks, quatro 
câmeras fotográficas digitais e três impresso-
ras. Conheça os ganhadores:
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Já a Assembleia Extraordinária apresen-
tou para a análise dos participantes o 
regimento interno do 1° Congresso Esta-
dual de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais e elegeu a Comissão Coordenado-
ra do Congresso. Depois de algumas con-
tribuições por parte dos participantes, 
o regimento do Congresso também foi 
aprovado por unanimidade.

Informes Gerais nas Assembleias 

Presidência – Ademir Mueller
 
- A Fetaep está lutando veemente 
contra o paralelismo sindical;

- O bingo realizado pelo STTR de Alto 
Paraná premiou a Fetaep com duas 
motocicletas. Ademir Mueller solici-
tou aos STTRs sugestões do que fazer 
com os prêmios. “Podemos, inclusive, 
sortear aos Sindicatos em dia com a 
Federação durante a última Assem-
bleia do ano”, comentou. 

- Em 2010, não haverá a edição es-
tadual do Grito da Terra. A direto-
ria, com a aprovação da assembleia, 
achou por bem não realizar o evento 
tendo em vista que 2010 foi um ano 
com muitas atividades de massa. 

- A Fetaep doou um datashow para 
cada Regional, ao todo foram dez.

Agrária e Juventude - Marcos Brambilla

- Agradeceu o empenho de todos envolvi-
dos na realização da audiência pública, 
realizada na Assembleia Legislativa do 
Paraná, que debateu a reestruturação 
do Programa Nacional de Crédito Fundi-
ário (PNCF) e do Banco da Terra (BT). 

- A 2ª Conferência Estadual do De-
senvolvimento Rural foi um sucesso 
graças à atuação dos STTRs do inte-
rior que se mobilizaram desde a orga-
nização até as fases finais. 

- O secretário de Política Agrária da 
Contag, Willian Clementino Matias, 
esteve na Fetaep nos dias 21 e 22 de 
junho para discutir, em conjunto com 
o Incra, questões relacionadas às inva-
sões que tem ocorrido no Paraná e que 
estão sendo associadas à Contag. Além 
disso, também debateram a possibili-
dade de reativar o Coletivo de Reforma 
Agrária.

Agrícola – Mário Plefk

- Apresentou a prévia da cartilha do 
PROAGRO Mais, que está sendo de-
senvolvida pelo departamento agrícola 
em formato de gibi. O objetivo do proje-
to é levar informações acerca do PRO-
AGRO Mais de uma maneira didática 
e de fácil compreensão. Segundo ele, a 
cartilha deverá estar pronta, no máxi-
mo, até a segunda semana de julho.

- No dia 19 de julho, a Fetaep esta-
rá reunida com os representantes do 
Banco do Brasil, do Instituto Emater, 
do Cedraf e do Ministério da Agricul-
tura para discutir assuntos referen-

tes ao Plano Safra 2010 / 2011. Na 
ocasião, Plefk aproveitará para sanar 
todas as dúvidas acerca da polêmica 
do enquadramento da renda bruta.

Mulheres – 3ª Idade – Mercedes 
Demore

- Marcha das Margaridas deverá acon-
tecer no ano que vem. Uma rifa será 
vendida para levantar caixa.

- Educação no Campo tem sido for-
temente discutida. A Fetaep é uma 
das poucas Federações que debate 
o tema em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação. 

Meio Ambiente e Previdência 
Rural – Aristeu Ribeiro

- No dia 30 de julho, o departamen-
to de Previdência Rural realizará em 
Ponta Grossa um seminário sobre 
a legislação previdenciária, a Lei 
11.718 e o cadastramento dos Segu-
rados Especiais. O evento é destinado 
aos STTRs que pertencem às gerên-
cias Executivas do INSS de Curitiba e 
Ponta Grossa.

- Agradeceu a todos pelo sucesso alcança-
do no lançamento estadual do Cadastro 
dos Segurados Especiais em Cascavel.


