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No dia 22 de setembro, atendendo à convocação 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) n° 
166, de 30 de agosto de 2010, para a funda-
ção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na 
Agricultura Familiar de Bela Vista da Coroba, a 
Fetaep mais uma vez constatou que se tratava 
de uma criação fraudulenta. Ao chegar no local 
descrito no edital de convocação, o tesoureiro 
geral da Fetaep, Jairo Correa, o assessor jurídi-
co, Carlos Buck, e a assessora do departamento 
de Organização Sindical, Maristânia Izê, não 
perceberam qualquer movimentação de pessoas 
para a realização da assembleia.

Visando comprovar a veracidade dos fatos lá 
encontrados, Jairo Correa solicitou a presença 
da escrevente autorizada do Serviço Notarial de 
Bela Vista da Coroba para a produção da ata 
notarial – documento com fé pública. Segundo a 

ata da escrevente Cleomar Schmidt Marcon, as 
únicas pessoas presentes no local em que deve-
ria estar acontecendo a assembleia eram nove 
senhoras pertencentes ao Clube de Mães, que 
estavam tendo aulas de tricô, e não sabiam de 
assembleia alguma. “Outro fato interessante é 
que no edital publicado no DOU o local do even-
to não correspondia ao endereço publicado”, co-
mentou o diretor da Fetaep. 

O edital dizia que a assembleia aconteceria no 
Bosque Municipal Múltiplo Uso do município, 
porém o endereço publicado era do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Bela Vista da Coroba. 
Diante disso, os representantes da Fetaep e a es-
crevente se dirigiram ao STR para verificar se a 
assembleia estaria acontecendo no referido ende-
reço. “No entanto, mais uma vez constatamos a 
ausência de movimentação”, citou Jairo Correa.

Segundo as informações do edital, que convocava 
todos os trabalhadores rurais da agricultura fami-
liar do município, as assembleias deveriam ana-
lisar as seguintes pautas: I – Discussão e apro-
vação do Estatuto Social; II – Criação e fundação 
do Sindicato; III – Eleição, apuração e posse da 
diretoria executiva, conselho fiscal e respectivos 
suplentes; IV – Assuntos gerais. “Porém, conforme 
verificamos, nada se concretizou”, disse.

A Fetaep lamenta esse tipo de atitude que só vem 
a enfraquecer a unicidade sindical, jogando no 
descrédito a organização sindical perante a opinião 
pública. De acordo com o assessor jurídico da Fe-
deração, Carlos Buck, o fato se tratou de mais uma 
autêntica farsa com a prática de atos fraudulentos 
por parte de pessoas que se aproveitam da inocên-
cia dos trabalhadores. “Diante das constatações, 
tomaremos as medidas cabíveis”, comentou.

DEstaquEs fEtaEp

Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado 
do Paraná

Filiada à

MAIS uMA vEz, FETAEP ACABA CoM FARSA dE 
CRIAção FRAudulEnTA dE SIndICATo
Graças à atuação da Fetaep, criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura 
Familiar de Bela Vista da Coroba foi frustrada

. 



Plenárias Regionais 
iniciam em outubro
O mês de outubro está se aproximando e com ele também 
as plenárias regionais que antecederão a realização do 1° 
Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (CETTR). Os encontros, que acontecerão nas 10 
regionais da Fetaep, serão de fundamental importância 
para nortear não só o Congresso, como também o futuro 
do movimento sindical rural no Paraná pelos próximos 
quatro anos. 

Durante as plenárias, vamos debater o Documento Base 
do Congresso que, por sinal, já foi encaminhado a todos 
os STTRs filiados. Nosso foco será ouvir as sugestões da 
base para, posteriormente, definirmos em conjunto qual 
será o sindicalismo que queremos para a próxima gestão. 
Ou seja, as plenárias serão palco de muitos debates em 
busca do crescimento e da melhoria do trabalho voltado 
aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Sairão das plenárias os nomes dos delegados que par-
ticiparão do Congresso Estadual e também dos futuros 
candidatos a disputarem as eleições da Fetaep – que 
acontecerão em conjunto com o Congresso. Por isso é 
que ressaltamos a importância de que todos os Sindica-
tos façam suas assembleias municipais até o dia 15 de 
outubro, pois só assim participarão das plenárias regio-
nais preparados e com sugestões concretas.

O primeiro encontro acontecerá no dia 19, na própria 
sede da Fetaep, com representantes da Região 10. Os 
demais seguirão o seguinte calendário: Região 07 (dia 
21/10), Região 06 (22/10), Região 03 (27/10), Região 04 
(28/10), Região 09 (29/10), Região 02 (11/11), Região 01 
(12/11), Região 05 (17/11), Região 08 (18/11). 

Participem!

Ademir Mueller - Presidente da Fetaep
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Dia ações participantes

01 

a 03
Discussão do Documento Base do 1° CETTR 

Diretores, assessores 
e funcionários

03
Reunião com Banco do Brasil – Avaliação das contra-
tações do Pronaf

Mário Plefk

07
Lançamento do Cadastro do Segurado Especial em São 
Jorge do Ivaí e encontro dos trabalhadores rurais

Ademir Mueller 
e Milton  Preseziniuk

08
Reunião com diretores e funcionários do STTR de 
Astorga

Ademir Mueller

08 Reunião em Grandes Rios sobre o 1° CETTR Mário Plefk

09 Reunião da Regional 02 em Tupãssi 
Aristeu Ribeiro 
e Marcos Brambilla

09
Reunião da diretoria do STTR de Capitão Leônidas 
Marques 

Marcos Brambilla

09 Reunião da Regional 03, em Umuarama Mercedes Demore

09
Reunião da Regional 03 em São Jorge do Patrocínio – 
Plano Safra

Mário Plefk

09
Assembleia de prestação de contas do STTR de Santa 
Helena

Sérgio Luiz Bernert

09 

e 10
Reunião sobre habitação em Santa Helena Aristeu Ribeiro

13 Reunião Comitê Gestor da Educação do Campo
Marcos Brambilla 
e Mercedes Demore

13
Reunião Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho 
Infantil

Mercedes Demore

13 Reunião do Conselho Fiscal do Senar Jairo Correa

13
Reunião sobre Programa de Crédito Fundiário em 
Quedas do Iguaçu

Marcos Brambilla

14 Conselho Administrativo do Senar Ademir Mueller

14
Reunião sobre Programa de Crédito Fundiário em Cruz 
Machado

Marcos Brambilla

15
Reunião com jovens dos assentamentos Banana e 
Rosas (Regional 8) 

Marcos Brambilla

17 Reunião de diretoria da Fetaep Diretores
17 Negociação coletiva com funcionários da Fetaep Diretores
20 Reunião sobre Habitação Rural na Fetaep Diretores e Volmir Votolin
21 Reunião da diretoria da Fetaep Diretores

22
Verificação da falsa criação do Sintraf em Bela Vista da 
Coroba

Jairo Correa, Carlos Buck 
e Maristânia Ize

22 

e 23
Seminário da Juventude no MDA Marcos Brambilla

22 

e 23

Reunião na Fetag/RS – Debate sobre fumo e integra-
dos

Mário Plefk e João Toledo 

23 

e 24

Seminário Educação Infantil do Campo da Regional 
Sul da Contag, no Rio Grande do Sul 

Mercedes Demore

25 Solenidade de posse na Câmara Municipal de Jesuitas José Xavier
27 Reunião com BSBIOS e MDA na Fetaep Ademir Mueller e Mário Plefk
28 Reunião sobre biodiesel no STTR de Londrina Ademir Mueller e Mário Plefk

28
Reunião sobre o Programa de Crédito Fundiário em Rio 
Branco do Ivaí e Borrazópolis

Marcos Brambilla
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Parceria - Fetaep e MPT

A Fetaep firmou, junto ao Ministério Pú-
blico do Trabalho – Procuradoria Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região, o Pacto de 
Erradicação do Trabalho Escravo Con-
temporâneo. Com a parceria, a Fetaep 
se comprometeu a adotar e incentivar 
mecanismos que combatam o trabalho 
em condições análogas à escrava. Dian-
te disso, a Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura solicita aos STTRs que 
denunciem empregadores inescrupulo-
sos. “Encaminhem as denúncias para 
nós que tomaremos as medidas cabíveis 
enviando-as ao MPT e aos demais órgãos 
competentes”, informa Jairo Correa, di-
retor do departamento de Assalariados. 

Agradecimento – 
Encontro em Ponta Grossa

A Fetaep agradece o empenho da geren-
te regional do INSS de Ponta Grossa, 
Adriane Lopes, não só pelo apoio para a 
realização do encontro referente ao Ca-
dastro do Segurado Especial no municí-
pio, mas também pelo fato de ter levado 
representantes do INSS de Brasília e da 
Região Sul ao evento. Graças a atuação 
dela, o encontro contou com a presen-
ça da chefe da divisão de Cadastro do 
Segurado Especial do INSS, Marilene 
Pinto Miranda, e da representante da 

gerência Regional Sul do 

INSS, Carina Retore. Além delas, o even-
to em Ponta Grossa também contou com 
a presença dos chefes das Agências de 
toda a região. 
 
Segurados Especiais - Instrução Normativa 45

O departamento de Previdência Social 
da Fetaep encaminhou, no dia 27 de se-
tembro, uma cópia para cada STTR da 
Instrução Normativa 45. O documento 
contém orientações, exigências e infor-
mações referentes à concessão do be-
nefício previdenciário aos segurados es-
peciais e aos assalariados rurais. “Além 
disso, a Instrução disciplina o processo 
administrativo previdenciário no âmbito 
do INSS”, comenta o diretor do depar-
tamento de Previdência Social, Aristeu 
Ribeiro. 

Juventude - Assentamentos Bananas e Rosas

A Fetaep participou, no dia 15 de setem-
bro, da reunião que debateu a organiza-
ção dos jovens dos Assentamentos Ba-
nanas e Rosas, localizados no município 
Guarapuava. Divulgar ações de incentivo 
à permanência do jovem no campo foi 
um dos principais objetivos. “Entre as 
ações, citamos o programa Jovem Sa-
ber, que é um instrumento gratuito de 
capacitação à distância para jovens tra-
balhadores rurais”, disse. Além da Feta-
ep, também participaram do encontro o 
STTR de Guarapuava, o Instituto Emater 

e a Fundação Terra. 
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E-mails Fetaep

Visando facilitar a comunicação com os 
STTRs, a Fetaep vem criando – desde o 
início do ano – e-mails com a exten-
são @fetaep.org.br para todos os Sin-
dicatos filiados e em dia. Desde então, 
documentos, informes e comunicados 

eletrônicos têm sido enviados direta-
mente para esse e-mail. Não deixem 
de acessá-lo constantemente! A inicia-
tiva foi aprovada pela diretoria geral e 
pelo conselho da Federação. Dúvidas e 
questionamentos acerca do acesso po-
derão ser obtidos com o departamento 
de Informática da Fetaep.



Neste mês de setembro, conforme deliberação 
do Regimento Interno do Congresso Estadual 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
a Fetaep encaminhou aos STTRs, filiados e 
em dia, uma cópia do documento base do 1° 
Congresso. O documento foi composto por 
propostas dos seis principais eixos de atuação 
da Fetaep, tendo sido elaborado pelos depar-
tamentos da entidade que se embasaram nos 
Anais da Contag e nos vários seminários, reu-
niões e encontros realizados com a base.

De 1° a 3 de setembro, toda a diretoria da 
Fetaep, assessores e alguns funcionários re-
visaram o material. “Após algumas sugestões 
por parte dos presentes e algumas alterações, 
o documento foi concluído e enviado aos Sin-
dicatos”, diz o presidente da Fetaep, Ademir 
Mueller. 

O documento base foi composto pelo estudo 
realizado pelo Dieese sobre a atual conjuntura 
política e econômica do Brasil e do Paraná re-
lativa ao universo dos trabalhadores rurais, e 
também pelos principais eixos de atuação da 
Fetaep, sendo eles:

1 - Formação e organização sindical

2 - Política agrícola

3 - Política agrária e meio ambiente

4 - Políticas sociais

5 - Assalariamento

6 - Finanças e administração

A partir do recebimento do 
documento base, é impor-
tante ressaltar que os STTRs 
deverão realizar suas assem-
bleias extraordinárias até o 
dia 15 de outubro, tendo em 
vista que as plenárias ini-
ciam na sequência. “Durante 
as assembleias, pedimos que 
analisem o documento base 
e que escolham os delegados 
que participarão das plenárias. 
Porém, não esqueçam de res-
peitar a participação mínima de 
jovens, de mulheres e de repre-
sentantes da 3ª idade”, orienta 
o presidente da Fetaep, Ademir 
Mueller. 

A recomendação da  Fetaep é de 
que as propostas de alteração, 
supressão ou acréscimo no do-
cumento base deverão ser apre-
sentadas, por escrito, durante as 
plenárias regionais. Modelos de 
edital, de lista de presença e de 
ata, estão disponíveis no site da 
Fetaep, na área restrita. 

doCuMEnTo BASE do 1º CongRESSo ESTAduAl 
dE TRABAlhAdoRES E TRABAlhAdoRAS RuRAIS 
já FoI EnvIAdo AoS STTRS
Sindicatos deverão discuti-lo antes das plenárias que iniciam 
no dia 16 de outubro  

Congresso – O 1° Congresso acontecerá de 16 a 18 de março de 2011, na ala de eventos e no auditório do Restau-
rante Madalosso de Curitiba. No dia 16, o credenciamento das delegações será realizado às 13h30. Após, cada 
grupo deverá se encaminhar ao Hotel. O encerramento será às 18h do dia 18, com a divulgação do resultado 
das eleições. 
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Brasil e Paraná passam por um novo ciclo 
de crescimento econômico
A pedido da Fetaep, Dieese faz um estudo que demonstra que o movimento sindical é um dos responsáveis 
pelo crescimento

REGIÃO DATA HORÁRIO LOCAL

Região 10 19/10/10 08:00 às 18:00 Sede da FETAEP

Região 07 21/10/10 08:00 às 18:00 AABB de Ibaiti

Região 06 22/10/10 08:00 às 18:00 Sede do STR de Arapongas

Região 03 27/10/10 08:00 às 18:00 Anfiteatro da Prefeitura de Umuarama

Região 04 28/10/10 08:00 às 18:00 Pesque Pague Quilinho de Paranavaí

Região 09 29/10/10 08:00 às 18:00 40 Country Club de Faxinal

Região 02 11/11/10 08:00 às 18:00 Salão de Eventos Mafalda de Toledo

Região 01 12/11/10 08:00 às 18:00 Sede do STR de Pato Branco

Região 05 17/11/10 08:00 às 18:00 Hotel Santa Maria em Campo Mourão

Região 08 18/11/10 08:00 às 18:00 Hotel Atalaia em Guarapuava

De acordo com o estudo que o Dieese fez a pedido da Fetaep, atualmente 
o Brasil e o Paraná estão passando por  um novo ciclo de crescimento 
econômico, fruto das medidas que impactaram no aumento do consu-
mo do brasileiro. Aumentos significativos no salário mínimo, negociações 
coletivas com aumento real, redução da carga tributária direta sobre o 
assalariado e programas sociais são alguns dos fatores que contribuíram 
para o crescimento econômico.

“Diante disso, o Dieese nos mostrou que o movimento sindical – por meio 
de suas lutas - teve um papel muito importante nesse crescimento, prin-
cipalmente no que diz respeito ao aumento do poder aquisitivo dos traba-
lhadores”, comenta o presidente da Fetaep, Ademir Mueller. Segundo ele, 
se o salário mínimo, que hoje está em R$ 510,00, tivesse sido reajustado 
apenas com correção da inflação, hoje estaria em R$ 241,33. “Graças ao 
movimento sindical, que em 2006 negociou com o governo uma política 
de valorização do salário mínimo, os trabalhadores estão tendo seus sa-
lários reajustados pela inflação e pela variação do Produto Interno Bruto 
(PIB)”, informa.

Em nível estadual, o estudo do Dieese mostrou que, além do aumento 
real nas negociações coletivas, o Piso Regional também impactou de for-
ma positiva no rendimento dos trabalhadores, principalmente a partir de 
2005. No entanto, segundo o Dieese, é importante destacar que, mesmo 
com os avanços conquistados, o Brasil ainda se situa entre os países com 
a maior concentração de rendas. “Por isso é que a atuação do movimento 
sindical é fundamental, pois ainda temos muito para conquistar”, comen-
ta Mueller. 

PlEnáRIAS 
REgIonAIS
Dias e locais
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Durante os meses de julho e agosto, a Feta-
ep realizou uma série de seminários voltados 
ao grupo da melhor idade. Os eventos passa-
ram pela Regional 2, em Assis Chateaubriand 
(31/07), pela Regional 7, em Ibaiti (24/08), pela 
Regional 6, em Guaraci (25/08), pela Regional 
3, em Umuarama (26/08), pela Regional 4, em 
Paranavaí (27/08) e, por fim, pela Regional 9, 
em Jardim Alegre (28/08). 

Ao todo, mais de 2 mil idosos participaram dos 
encontros, que abordaram os seguintes temas: 
“A problemática do crédito consignado”, minis-
trado pela assessora da 3ª Idade da Contag, 
Maria Cavalcante Vicente; “Estatuto do Idoso”, 
com o secretário da 3ª Idade também da Con-
tag, Natalino Cassaro; “O emocional no dia a 
dia”, apresentado pelo assessor da Regional Sul 
da Contag, José Cadoná; e, por fim, “Atuação da 
Fetaep voltada à 3ª Idade”, tema este aborda-
do pela diretora de políticas ligadas à 3ª idade, 
Mercedes Demore.

Segundo ela, o encontro foi ótimo. “Os temas 
trabalhados vieram de encontro com a neces-
sidade dos idosos, principalmente referente 
ao crédito consignado e ao Estatuto. Além de 
muitos desconhecerem seus direitos, a maioria 
estava sendo vítima do golpe do crédito consig-
nado”, comenta. 

De acordo com que percebeu durante os even-
tos, Demore relatou que muitos forneceram seus 
dados, como RG e CPF, a pessoas de má fé que 
fizeram o financiamento em nome dos idosos. “Po-
rém, o dinheiro não chegava até eles. A única coisa 
que chegava era o desconto em folha”, salientou. 
Diante desse cenário, continua ela, a Fetaep se 
viu obrigada a realizar um trabalho de conscien-
tização, visando orientar e principalmente alertar 
sobre os riscos que podem estar embutidos por 
trás de uma proposta de dinheiro fácil. 

Já a palestra referente ao Estatuto do Idoso teve 
o propósito de informá-los. “Eles sabem que o 
Estatuto existe, mas desconhecem os direitos 
que lhe são garantidos no que tange o lazer, o 
transporte, a saúde, entre outros”, destaca Mer-
cedes. Para ela, é importante que todos saibam 
que os mesmos direitos do idoso urbano tam-
bém são garantidos ao do meio rural.

E, justamente para que os mesmos benefícios 
atinjam os que vivem no meio rural, foi que De-
more salientou a importância da criação dos 
Conselhos Municipais do Idoso nos municípios. 
“O governo federal repassa uma verba a todas 
as cidades que possuem o Conselho. Esse di-
nheiro deve ser aplicado em benfeitorias ao ido-
so”, informou Mercedes aos participantes dos 
seminários.

No dia 14 de agosto, idosos de Paranacity 
e região também foram homenageados pelo 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais do município. Mais de 400 
trabalhadores rurais pertencentes à 3ª ida-
de assistiram à palestra motivacional “Um 
convite para viver a melhor fase da vida”, da 
psicóloga de Maringá, Sandra Martinhago. O 
encontro, realizado em parceria com a As-
sistência Social de Paranacity, aconteceu no 
Pindorama Clube de Campos do município.

Palestras abordam temas da 3ª idade a 2 mil idosos

Solenidade de abertura: diretora de políticas ligadas 
à 3ª idade, Mercedes Demore.

Convite para viver a 
melhor fase da vida 

Fetaep passou por seis Regiões Sindicais que promoveram encontros com a 3ª Idade. Temas 
polêmicos como a problemática do crédito consignado e o Estatuto do Idoso foram abordados 

Fetaep constatou que muitos idosos já foram vítimas do 
golpe do crédito consignado.

Palestra motivacional emocionou os participantes.

Encontro da 3ª idade promovido pelo STTR 
de Paranacity 



Chegou a vez dos trabalhadores de São Jorge 
do Ivaí e região presenciarem o lançamento do 
Cadastro do Segurado Especial. O evento acon-
teceu no dia 07 de setembro e contou com a pre-
sença do presidente da Fetaep, Ademir Mueller, 
e do deputado federal Assis do Couto. 

O lançamento foi uma iniciativa do Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
São Jorge do Ivaí com o apoio da Fetaep, mais 
precisamente do departamento de Previdência 

Social, representado na ocasião pelo assessor 
da área previdenciária, Milton Preseziniuk. A 
solenidade contou com a presença de 350 parti-
cipantes, entre eles trabalhadores rurais e lide-
ranças sindicais e políticas. Durante o evento, 
Mueller e o deputado Assis homenagearam o 
associado mais antigo do STTR com a entrega 
de uma placa comemorativa.

Cadastramento – Para o segurado especial fazer 
o seu cadastro é simples. Basta que ele vá até 

o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (STTRs) de seu município portando os 
documentos pessoais e também documentos 
que comprovem seu enquadramento na con-
dição 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 ru-
ral ou ainda nota fiscal de venda realizada por 
produtor rural.

Nos dias 13 e 14 de setembro, a Fetaep 
– representada pelo diretor de Políti-

cas Agrárias, Marcos Brambilla 
– divulgou o Programa Na-
cional de Crédito Fundiário 
(PNCF) para 250 trabalha-
dores rurais de Quedas do 
Iguaçu e de Cruz Machado. 
O objetivo dos encontros foi 

apresentar as novas normas para 

acesso ao benefício, além de esclarecer dúvi-
das e questionamentos acerca do PNCF.

Segundo Brambilla, em virtude das alterações 
ocorridas no Programa, há muitos trabalha-
dores interessados no benefício, principalmen-
te os filhos dos agricultores. “Esse aumento 
é um bom sinal, pois pode ser um indício de 
que o jovem está interessado em permanecer 
no campo”, salienta.

7 FETAEP

Cadastro do Segurado 

Especial foi lançado 

em São jorge do Ivaí
Cerca de 350 pessoas prestigia-
ram o evento que foi uma inicia-
tiva do STTR do município

Fetaep divulgou o Programa nacional de Crédito Fundiário em 
Quedas do Iguaçu e em Cruz Machado

Solenidade de abertura. 

Ademir Mueller, Antonio Casagrande (presidente do 
STTR), Milton Muzulon (prefeito municipal), Assis do 
Couto, Marlene da Cruz Casagrande (diretora da APAE) 
e Silvia S. Freitas (funcionária STTR).

Encontro em Quedas do Iguaçu. Frente da nova sede do STTR de Quedas do Iguaçu.
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Pesquisa de comunicação levanta 
cenário dos STTRs
Quantidade de equipamentos eletrônicos ainda 

é baixa.
Com o objetivo de conhecer a realidade e a estrutura de co-
municação dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras Rurais do Paraná, a Fetaep realizou uma pesquisa que 
foi encaminhada a todos os STTRs durante o mês de junho. 
Alguns questionários foram entregues aos representantes dos 
sindicatos que participaram da última assembleia geral, reali-
zada em junho de 2010 na Fetaep, enquanto os demais foram 
encaminhados via Correios. Do total de questionários entre-
gues e enviados, 65 STTRs devolveram a pesquisa devidamen-
te preenchida. 

Com a pesquisa, foi possível perceber que muitos Sindicatos 
ainda possuem uma estrutura precária quando o assunto diz 
respeito à quantidade de equipamentos eletrônicos – compu-
tadores, impressoras, câmeras fotográficas, entre outros. Dos 
65 Sindicatos, 36% possuem apenas um computador em sua 
sede; 33% possuem dois; 15% possuem três computadores; 
7% possuem quatro e 3% têm seis computadores de mesa. 
Apenas um STTR tem mais de 10 computadores. Já com rela-
ção às câmeras fotográficas digitais, mesmo esse equipamento 
sendo relativamente comum nos dias de hoje, do total apenas 
15 Sindicatos possuem o equipamento. 

A pesquisa também levantou o grau de satisfação da base 
com relação ao site da Federação. O resultado foi positivo. 
Do total, aproximadamente 84% informaram que costumam 
acessar com frequência o site da Fetaep, contra os 17% que 

assumiram não acessar. Den-
tro dos que acessam o site 
frequentemente, 80% disseram 
que as informações procuradas 
são encontradas facilmente. No 
entanto, a grande maioria, 81,5%, 
sugeriu que a quantidade de notícias 
referentes aos STTRs da base fosse 
aumentada.

Uma série de outros aspectos foram le-
vantados, como quais Sindicatos possuem 
parcerias com rádios locais e quais são os 
principais meios de comunicação que eles uti-
lizam para manter contato com a base. O ma-
terial apurado servirá de embasamento para as 
próximas ações da Fetaep voltadas à melhoria da 
comunicação. 

Segundo o presidente da Federação e diretor do de-
partamento de Comunicação, Ademir Mueller, é muito 
importante conhecer a realidade dos Sindicatos para 
que políticas eficazes sejam pensadas e colocadas em 
prática. “Buscaremos acatar as sugestões enviadas”, co-
menta. Aqueles que não participaram ainda podem enviar 
seus questionários preenchidos. O encaminhamento pode ser 
feito via fax ou para o e-mail imprensa@fetaep.org.br. 

A pedido do candidato ao governo do 
Paraná, Beto Richa, a Fetaep ela-
borou um documento com as prin-
cipais reivindicações dos agricul-
tores familiares e dos assalariados 
rurais paranaenses. As principais 
demandas que compuseram o do-
cumento pedem a intensificação do 

diálogo e da atuação do governo do 
Estado em torno de políticas públicas 

que beneficiem a agricultura familiar 

como um todo e também os trabalhadores 
assalariados rurais. O objetivo do candidato 
foi conhecer as necessidades dos pequenos 
agricultores para inserir as demandas envia-
das em seu Plano de Governo. 

Posteriormente, o mesmo documento foi 
entregue ao presidente estadual do PDT, 
Augustinho Zucchi, para também ser in-
serido no Plano de Governo do candidato 
Osmar Dias

Eleições

Fetaep entregou pauta de reivindicações a 
Beto Richa e osmar dias
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