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Filiada à

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012 
foi lançado no dia 12 de julho, em Francisco Beltrão, 
na região Sudoeste do Estado, pela presidente Dilma 
Rousseff – em sua primeira visita oficial ao Paraná. 
A Fetaep levou caravanas de trabalhadores rurais de 
várias regiões do Estado contendo, ao todo, cerca de 
1 mil agricultores e agricultoras familiares. Dos oito 
diretores executivos, quatro estiveram prestigiando a 
presidente Dilma: Ademir Mueller (presidente), Aristeu 
Ribeiro (diretor de Habitação Rural), Marucha Vetto-
razzi (diretora de Previdência), além de assessores. 

Durante a solenidade, que contou com diversas au-
toridades políticas como o governador Beto Richa e a 
ministra-chefe da Casa Civil Gleisi Hoffmann, o go-
verno federal anunciou a liberação de R$ 16 bilhões 
pelo Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – para custeio, investimento 
e comercialização. Além desse montante, o governo 
também irá liberar mais R$ 9 bilhões para os progra-
mas de incentivo à renda como, por exemplo, o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Assistência 
Técnica e Extensão Rural, Reforma Agrária e Crédito 
Fundiário, entre outros. 

O valor anunciado já era de conhecimento da Fetaep, 
tendo em vista que já havia sido anunciado extra-
oficialmente em maio, durante o Grito da Terra em 

Brasília. Segundo Ademir Mueller, o Paraná deverá 
ficar com uma fatia de R$ 2,4 bilhões voltada à agri-
cultura familiar. “Nossa expectativa é atender, com 
esse montante, 170 mil famílias paranaenses – o que 
representaria um recorde ao Estado uma vez que a 
quantidade máxima de famílias já beneficiadas com 
as linhas de crédito foi 150 mil”, comenta.

Principais anúncios 
► Simplificação das operações de crédito rural para a 
safra que começou em julho, com redução dos juros 
de 4,5% para 2% nos financiamentos para investi-
mentos. 

► Em operações de até R$ 10 mil a taxa de juros cai 
para 1%. 

► Ampliação do limite de financiamento para até 
R$ 130 mil.

► Elevação do limite de financiamento do Pronaf B 
de R$ 2 mil para R$ 2,5 mil.

► Ampliação da cobertura de renda do Seguro 
da Agricultura Familiar (Seaf) de R$ 3,5 mil para 
R$ 4 mil.

► Aporte de R$ 127 milhões para Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Ater).

► Criação de uma ação específica do Programa 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) para a agri-
cultura familiar.

► Unificação das normas do Sistema Único de Aten-
ção à Sanidade Agropecuária (Suasa). 

► Criação de uma superintendência da Caixa Eco-
nômica Federal para avaliar e acompanhar projetos 
de habitação rural.

Com informação da AEN.

Dilma lançou Plano Safra da Agricultura 
Familiar em Francisco Beltrão 

Ministro do Desenvolvimento Agrário Afonso FlorenceAdemir Mueller, Aristeu Ribeiro, Marucha Vettorazzi e assessores da Fetaep prestigiaram o evento.

Fetaep divulga Plano Safra 2011/2012 
para suas 10 regionais + pág. 5
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Dia Ações Participantes
02 Plenária Estadual da CTB, na Fetaep Ademir Mueller e Jairo Correa

04 Reunião sobre Plano Safra com Banco do Brasil, Emater e Fetaep. José Carlos Castilho

04 Reunião com a COHAPAR sobre o programa Morar Bem Paraná. Diretoria Fetaep

04 Palestra sobre Agronegócio na Assembleia Legislativa do Paraná. José Carlos Castilho

05 Reunião sobre os projetos habitacionais em Cascavel Aristeu Ribeiro

05 Visita de 43 adolescentes da Casa Familiar Rural de Altônia à Fetaep. Diretores

05 Reunião com superintendente do Trabalho e Emprego, Neivo Beiraldin. Ademir Mueller, José Carlos Castilho, Ângela 
Fachinetti

06 Reunião da Região 05. Marcos Brambilla

06 Reunião da Região 02. Aristeu Ribeiro

06 Apresentação do modelo de contrato de biodiesel com a empresa Caramuru à Região 
06, em Iguaraçu. Mário Plefk

07 Reunião sobre os projetos habitacionais em Maringá. Aristeu Ribeiro

08 Palestra sobre “Responsabilidades do cargo de tesoureiro”, no STTR de Cantagalo. Jairo Correa e Marucha Vettorazzi

08 Posse da direção da Região 07. Ademir Mueller

08 Reunião sobre os projetos habitacionais em Londrina. Aristeu Ribeiro

09 Assembleia geral ordinária de prestação de contas do STTR de Capitão Leônidas 
Marques. Marcos Brambilla

12 Reunião da Região 09 e posse da diretoria do STTR de Borrazópolis. Mário Plefk

12 Lançamento do Plano Safra em Francisco Beltrão. Ademir Mueller, Aristeu Ribeiro, Marucha Vettora-
zzi e assessores

12 e 13 1º Capacitação Estadual de Desenvolvimento Territorial, na Fetaep. Ademir Mueller, Marcos Brambilla e Elieder 
Borges

13 Reunião na Seab sobre a dinâmica do cultivo e colheita da erva mate. Jairo Correa e Clodoaldo Gazola

14 Câmara Setorial do Café, no Iapar. Marcos Brambilla e José Carlos Castilho

14 Reunião com gerência do INSS Curitiba Marucha Vettorazzi

15 Reunião com as três federações do Sul sobre contrato dos integrados, com o deputado 
Assis do Couto.

Ademir Mueller, José Carlos Castilho, Marcos 
Brambilla e assessores

15 Seminário da 3ª idade, em Prudentópolis. Jairo Corrêa

15 Entrega de documentação pendente à Caixa Econômica Federal. Aristeu Ribeiro

15 Reunião com Ceasa, na Fetaep. Ademir Mueller e José Carlos Castilho

16 Encontro de Jovens em Ipiranga. Marcos Brambilla

18 Reunião do conselho fiscal do Senar, em Curitiba. Jairo Correa

18 e 19 Reunião do Plano Safra 2011/2012. José Carlos Castilho e Jairo Correa

19 Encontro de Jovens da Região 06. Ademir Mueller e Marcos Brambilla

19 Reunião com o governador Beto Richa para lançamento e posse do Grupo de Trabalho 
Decente. Mário Plefk

19 a 21 Abertura de contas nas agências da Caixa Econômica para os empreendimentos 
habitacionais. Aristeu Ribeiro e Jairo Correa

20 Abertura da XIII Feira de Sabores do Paraná, em Curitiba. Ademir Mueller e José Carlos Castilho

20 Reunião sobre Grupo Atala, em Londrina. Marcos Brambilla

20 Reunião sobre fertilizantes e agrotóxicos com a Seab. Ademir Mueller e José Carlos Castilho 

20 e 21 Conferência Municipal em Prudentópolis Marucha Vettorazzi

22 Reunião com delegados, coordenadores e assessores sobre formalização no setor da 
mandioca com as Regiões 03,04,05 e 06. Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

22 Reunião sobre habitação rural em Ivaiporã e Jandaia do Sul. Aristeu Ribeiro

25 Coletivo de Formação e Organização Sindical da Contag, em Brasília. Aparecido Calegari

25 Seminário em comemoração ao Dia do Colono e inauguração da Casa Familiar Rural. Mário Plefk

25 e 26 Coletivo de Assalariados da Contag, em Brasília. Jairo Correa e Clodoaldo Gazola

26 Formação Política Sindical  - GES de Mulheres, na Fetaep. Elisa Brambilla, Maristânia Izê, Paula Shirata e 
comissão de Mulheres

26 Lançamento regional do Plano Safra em Umuarama. José Carlos Castilho e Marcos Maciel

27 Reunião com a direção da Cohapar. Ademir Mueller, Aristeu Ribeiro, Mário Plefk e 
Luciana Polizeli

26, 27 
e 28 Capacitação de novos técnicos do crédito fundiário. Ademir Mueller, Marcos Brambilla e Ana Paula 

Conter

27 Lançamento regional do Plano Safra em Toledo. José Carlos Castilho e Marcos Maciel

27 Abertura de contas nas agências da Caixa Econômica da Região 10. Jairo Correa

27 e 28 Reunião do Conselho da Contag Ademir Mueller, Marucha Vettorazzi, Mercedes 
Demore e Paulo Sanitá

28 Lançamento regional do Plano Safra em Pato Branco. José Carlos Castilho e Marcos Maciel

28 a 30 1º Conselho Geral da CTB, em São Paulo. Jairo Correa, José Ap. Luiz e Marli da Rocha

29 Lançamento regional do Plano Safra em Guarapuava. José Carlos Castilho e Marcos Maciel

29 Conselho Estadual de Saúde - Curitiba Marucha Vettorazzi e Wilson Silva

30 Mutirão da Cidadania em Adrianópolis Marucha Vettorazzi

Agenda internacional
Entre os dias 20 e 27 de junho, a convite da Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do Brasil, integrei a comitiva de 
dirigentes sindicais que participou da 3ª Conferência Interna-
cional da Agricultura e Alimentação, na cidade de Paris, na 
França. O evento foi uma grande oportunidade de conhecer a 
realidade das 123 organizações e entidades participantes, que 
representaram os 82 países presentes. 

Durante nossa exposição, eu e o secretário geral da Contag, 
David de Souza, nos pronunciamos em prol da valorização da 
agricultura familiar, dos assalariados rurais e dos trabalhado-
res na silvicultura, assim como da soberania alimentar. Já as 
intervenções dos outros delegados mostraram as aspirações 
das entidades participantes em romper com o sistema desu-
mano de dominação, submissão e exploração existente nas 
relações de trabalho capitalista. 

No que diz respeito à agricultura, os delegados debateram o 
aumento da pobreza no campo devido às “forças de mercado” 
que estão embasadas no capitalismo. Para eles, essa forma de 
agir é um ataque frontal aos interesses dos camponeses e dos 
trabalhadores da terra. 

Em suma, podemos dizer que a nossa participação na 3ª 
Conferência Internacional da Agricultura e Alimentação foi 
muito produtiva, pois foi possível perceber que estamos a ca-
minho de construir uma nova ordem econômica internacional 
- baseada no respeito mútuo entre os países, na liberdade e 
na dignidade de cada povo.  Confira, na página 07, a matéria 
“Fetaep representa trabalhadores rurais na 3ª Conferência 
Internacional da Agricultura e Alimentação, em Paris”. 

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep

Agenda | Julho FETAEP
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Adolescentes de Altônia visitam Fetaep

Quarenta adolescentes estudantes da Casa 
Familiar Rural de Altônia (Arcafar) estiveram 
conhecendo as instalações da Fetaep e do 
Centro Paranaense de Referência em Agro-
ecologia (CPRA) nos dias 05 e 06 de julho. 
A parceria entre as entidades vem de longo 
tempo e o interesse em realizar este inter-
câmbio partiu do departamento de Educação 
no Campo da Fetaep, que conta com Merce-
des Demore como diretora. O presidente da 
Fetaep, Ademir Mueller, fez uma breve apre-
sentação de todas as áreas de atuação da 
Federação e salientou a importância da per-
manência do jovem no campo. “Continuem 
ajudando os pais de vocês, mas sem esque-
cer dos estudos. Todos aqui são uma pedra 
preciosa que, se forem lapidados, com certeza 
irão brilhar”, ressaltou. 

Marcos Brambilla, como coordenador esta-
dual de Jovens, também deixou uma men-
sagem de incentivo à garotada ao contar sua 
trajetória sindical. “Busquem informações, 
inovem, sejam criativos e aproveitem as opor-
tunidades. Participem das ações do STTR do 
município de vocês que, amanhã ou depois, 
poderão ser vocês que estarão aqui represen-
tando a juventude”, aconselhou. Brambilla 
também recomendou aos presentes que par-
ticipem dos programas voltados à juventude 
como Jovem Saber e Pronaf Jovem. 

STTR de São Miguel do Iguaçu - Informática 

para 3ª Idade

Pensando no avanço tecnológico e virtual que 
vem favorecendo o agricultor, o Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
São Miguel do Iguaçu inaugurou, no dia 11 
de Julho, sua sala de informática. O projeto 
vai levar conhecimento de computação aos 
associados da 3ª idade que não estão familia-
rizados com a ferramenta. A principio serão 
formadas duas turmas no período da manhã 
e duas turmas à tarde. A sala equipada com 
computadores favorecerá mais de 40 associa-
dos em uma primeira etapa.

STTR Lapa – Destaque do ano

O STTR da Lapa recebeu, no dia 30 de ju-
nho, o Prêmio de Qualidade Profissional e 
Empresarial. O Sindicato foi escolhido como 
o mais atuante do ano, com um índice de 
aprovação de 72,23%. A diretora secretária, 
Andréa A. Oliveira, recebeu o prêmio em 
nome de todos os diretores, funcionários e 
sócios. “Estamos muito orgulhosos com a 
admiração e o respeito que as pessoas têm 
pelo STTR”, comemorou. 
 

STTR de Mariluz - Luto 

A Fetaep lamenta o fa-
lecimento do compa-
nheiro Hélio Ferreira,
presidente do STTR de
Mariluz, na madru-
gada de 11 de julho.
A diretoria da Fede-
ração deixa aqui seu
agradecimento ao com-
panheiro que, por 
muitos anos, fez parte 
da história do Movi-
mento Sindical para-
naense. 

Notas FETAEP
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O departamento de Agrárias 
da Fetaep realizou, nos dias 
26, 27 e 28 de julho, curso 
de capacitação para novos 
técnicos operadores do Pro-
grama Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF) visando 
ampliar a assistência técni-
ca aos trabalhadores rurais. 
Segundo o diretor da área, 
Marcos Brambilla, o papel 
de cada novo técnico é as-
sessorar os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais visando 
fortalecer e ampliar o acesso 
às políticas públicas. 

“Apresentamos a atual con-
juntura do PNCF no Paraná, 
assim como o passo a passo 
para a elaboração dos proje-
tos. Daqui, os futuros técni-
cos já saem aptos a se creden-
ciarem – por meio dos STTR´s 
- ao programa”, destaca. 
Consequentemente, continua 
Brambilla, também estarão 
prontos para a elaboração 
de novos projetos do Crédi-
to Fundiário. As atividades 
aconteceram com o apoio do 
Senar e mobilizaram cerca de 
50 participantes.

Fetaep capacita novos técnicos para o Crédito Fundiário

O II Módulo da Enfoc Regional Sul 2011 
foi realizado em Curitiba entre os dias 23 
e 29 de junho. O encontro reuniu 32 par-
ticipantes de Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Paraná sob a temática “História, 
Concepção e Prática Sindical”. O principal 

objetivo foi viabilizar a formação de mili-
tantes do Movimento Sindical, de modo a 
aprimorar sua capacidade multiplicadora 
criativa. Segundo o diretor de Formação 
Sindical da Fetaep, Mário Plefk, o Enfoc 
visa socializar e aprofundar referenciais 
teóricos, políticos e ideológicos que fun-
damentam e alimentam os ideais e a luta 
sindical e popular.

“Durante os sete dias, buscamos reava-
liar e fortalecer a luta sindical; favorecer 
a experimentação, sistematização e apro-
priação de novas metodologias que reali-
mentem a perspectiva transformadora da 
prática formativa do movimento sindical; 
e, por fim, contribuir para a constitui-
ção da rede de educadores e educadoras”, 
comenta Plefk. O II módulo foi organiza-
do e realizado pelos departamentos de 

Diretor de Formação Sindical, Mário Plefk, fala com partici-
pantes do II módulo da Enfoc Regional Sul

Oficina de leitura trabalhou com todas as formas de 
interpretação: obras de arte, músicas eruditas, poesia, 
literatura e, inclusive, textos jurídicos. 

Formação e de Eventos da Fetaep. A últi-
ma etapa acontecerá em Porto Alegre, de 
26 a 31 de agosto. 

PR sediou o II módulo da Enfoc
Regional Sul



Após o lançamento nacional do Plano 
Safra realizado pela presidente Dilma 
Rouseff no último dia 12, a Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura no 
Estado do Paraná (Fetaep) fará lança-
mentos regionais em suas dez bases 
de atuação. O departamento de Polí-
tica Agrícola da Fetaep passará pelos 
municípios de Umuarama, Toledo, Ita-
pejara do Oeste, Guarapuava, Parana-
vaí, Campo Mourão, Ivaiporã, Guara-
ci, Ibaiti e, por fim, Curitiba.

O objetivo é divulgar o Plano Safra 
2011/2012 e orientar dirigentes sindi-
cais, lideranças comunitárias ligadas 
à agricultura familiar, funcionários 
dos Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais, técnicos de extensão rural 
pública e privada, além de institui-
ções financeiras vinculadas ao meio 
rural, sobre a operacionalização do 
Pronaf – Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar. 
Em julho acontecerão quatro encon-
tros e os demais serão em agosto. 
O primeiro evento será em Umuara-
ma, no dia 26, no auditório da Pre-

feitura (Av. Rio Branco, 3717). Já o 
segundo será em Toledo, no dia 27, a 
ser realizado no Centro Social Dorcas 
(Rua Almirante Barroso, 181). Dia 28 
será a vez de Itapejara do Oeste (Casa 
da Cultura – Rua Santos Dumont s/n) 
e o último encontro do mês de julho 
será em Guarapuava, no dia 29, no 
auditório do Cedeteg, da Unicentro. 
Segue ao lado programação completa.

Ao todo, segundo o diretor de Política 
Agrícola da Fetaep, José Carlos Cas-
tilho, a expectativa é atingir mais de 
1000 participantes que assistirão às 
palestras “Política de Crédito Rural”, 
ministrada pela Fetaep; “Normas e 
Critérios do Pronaf”, apresentada pela 
Emater; e “Operacionalização do Cré-
dito”, que ficará a cargo do Banco do 
Brasil. “Após a apresentação nas 10 
regionais, cada participante terá o 
dever de disseminar as informações 
recebidas aos agricultores familiares 
por meio de eventos, seminários regio-
nais e de 1500 cartilhas explicativas 
produzidas pela Fetaep sobre o Plano 
Safra”, comenta.  
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Fetaep divulga Plano Safra 2011/2012 
para suas 10 regionais
Expectativa é atingir mais de 1 mil participantes entre dirigentes 
sindicais, funcionários dos STR´s, lideranças comunitárias, 
técnicos da extensão rural, entre outros

Cidade Local Data Hora

Umuarama
Auditório da Prefeitura 
Av. Rio Branco, 3717

26/07  9h

Toledo
Centro Social Dorcas 
Rua Almirante Barroso, 181

27/07 9h

Itapera
do Oeste

Casa da Cultura 
Rua Santos Dumont s/n

28/07 9h

Guarapuava
Auditório do Cedeteg, da Unicentro  
Rua Camago  Varela Sá, n°3.

29/07 9h

Paranavaí
COSDIPA 
R. Mato Grosso, 1.137

03/08 9h

Campo 
Mourão

Espaço Allure Eventos 
R. Prof. Roberto Brzezinsk, 1520 

04/08 9h

Ivaiporã Rua Faxinal n/s 05/08 9h

Guaraci
Centro Cultural Mário Lago  
Rua João Giuli, 160

10/08 9h

Ibaiti Chácara Gouveia – Salão da Tim 11/08 9h

Curitiba
Sede da Fetaep 
Av. Silva Jardim, 775, Rebouças

12/08 9h

Produtor rural, faça um bom planejamento da sua 
próxima safra e não compre insumos agrícolas no 
atropelo. Confira, ao lado, algumas orientações da 
Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento:

► Na hora da compra exija a nota fiscal e observe 
os seguintes dados: garantias (fórmula do fertili-
zante), nº do lote, validade, nº do registro do pro-
duto e marca.

► Compre de comerciantes cadastrados na SEAB 
ou estabelecimentos registrados no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Evi-
te adquirir produtos de vendedores desconhecidos.

► Não compre produto sem registro no MAPA. Você pode 
estar correndo riscos de adquirir produtos de origem 

desconhecida (roubo/furto) ou de baixa qualidade.

► Faça um bom contrato ou pedido de compra, 
vinculando – se possível – a análise do produto.

► Ao não observar os tópicos acima, você pode 
ter prejuízos na produção de sua lavoura, geran-
do gastos desnecessários, além de ser responsa-
bilizado por crimes ambientais.

Mais informações sobre a qualidade dos fertilizan-
tes você encontra no site www.seab.pr.gov.br. 

Seab alerta para utilização de fertilizantes 
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Fetaep reúne dirigentes e apresenta objetivos da Contag 
para desenvolvimento dos territórios da cidadania

A Fetaep reuniu em suas instalações, nos dias 
12 e 13 de julho, dirigentes sindicais, assesso-
res e parceiros dos 74 municípios que fazem 
parte dos territórios da cidadania. O objetivo 
do encontro - que foi coordenado pelo secre-
tario de Políticas Agrárias, Marcos Brambilla, 
e contou com a participação do diretor do de-
partamento de Política Agrícola da Fetaep, José 
Carlos Castilho - foi inserir os dirigentes dentro 
das perspectivas e objetivos da Contag para o 
Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PADRSS) dentro dos 
Territórios da Cidadania. O encontro também 

formulou, com o apoio dos participantes e as-
sessoria do monitor paranaense Elieder Borges, 
o plano de ações do Paraná.

Segundo o secretário de Política Agrícola da 
Contag, Antoninho Rovaris, o objetivo da Con-
tag é descentralizar a ação territorial por meio 
da participação qualificada do Movimento Sin-
dical. “Pretendemos atingir os sujeitos políti-
cos do campo de cada território e dar o devido 
suporte para a proposição de novos projetos”, 
comentou. No entanto, de acordo com ele, é 
preciso primeiramente reconhecer e valorizar 
o papel desses sujeitos como agentes articula-
dores da ação sindical. “Nosso objetivo maior é 
por um campo com gente, mas com gente feliz”, 
salientou.

Para o diretor de Políticas Agrárias, Marcos 
Brambilla, a Contag está apostando no suces-
so do projeto como vias de melhorar IDH dos 
municípios mais carentes, onde as políticas 
públicas não chegam. “A sucessão rural nestes 
locais – onde não há grandes possibilidades de 
trabalho e renda – precisa ser tratada como um 
problema social”, afirma Brambilla.

O assessor da Regional Sul da Contag, José Ca-
doná, falou sobres as perspectivas da política 

territorial atual e repassou o cronograma das 
jornadas temáticas, que acontecerão de setem-
bro a dezembro de 2011, e dos salões Regionais, 
em março de 2012. Segundo ele, essas etapas 
representam um espaço político pedagógico em 
que a troca de informações é essencial.

Técnicos da Emater e representantes do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrária (MDA) tam-
bém reconheceram a importância da iniciativa 
da Contag que, por meio das Federações, estará 
presente em vários projetos.

A sucessão rural nos Territórios da Cidadania é uma meta 
do Movimento Sindical

“Nosso objetivo maior é por um campo com gente, mas com 
gente feliz”, salientou Antoninho Rovaris da Contag.

Ademir Mueller, presidente da 
Fetaep, e José Carlos Casti-
lho, diretor de Política Agríco-
la, participaram, no dia 20 de 
julho, da abertura solene da 
XII Feira Sabores do Paraná, 
no Pavilhão de Exposições do 
Parque Barigui. Diversas au-
toridades estiveram presentes, 
entre elas o governador em 

exercício Flávio Arns e o secretá-
rio de Agricultura e Abastecimen-
to, Norberto Ortigara. Estavam à 
venda mais de 1.500 itens elabo-
rados por 250 agroindústrias fa-
miliares de diferentes regiões do 
Estado. Os organizadores espe-
ram pelo menos 30 mil visitantes 
e um volume de comercialização 
superior a R$ 1,5 milhão.

Fetaep na abertura da Feira Sabores do Paraná



7 FETAEP

INTERNACIONAL

Fetaep representa trabalhadores rurais na 3ª Conferência
Internacional da Agricultura e Alimentação, em Paris

A convite da Central dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil, o presidente da Fetaep, Ademir 
Mueller, integrou a comitiva de dirigentes sindicais 
que participou da 3ª Conferência Internacional da 
Agricultura e Alimentação que aconteceu em Paris, 
na França, de 20 a 27 de junho. Mueller e o secretário 
geral da Contag e vice-presidente da CTB, David de 
Souza, estiveram representando os anseios e as lutas 
dos trabalhadores rurais brasileiros.Ao todo, o evento 
contou com a participação de 184 delegados oriun-

dos de 82 países que esti-
veram representado 123 
organizações e entidades 
sindicais.

Segundo Mueller, a 
Conferência foi um 
enorme sucesso devi-
do ao nível de aten-
dimento dos muitos 
países e das organiza-
ções sindicais partici-
pantes. “Discutimos as de-
mandas dos trabalhadores 
setor agrícola, dentre elas 
a soberania alimentar e a 
construção de uma nova 
sociedade”, comenta. De 
acordo com ele, as inter-
venções dos delegados 
participantes demons-
traram as aspirações das 
entidades em romper com 

o sistema de dominação, submissão e de exploração 
existente nas relações de trabalho. 

A 3ª Conferência Internacional da Agricultura e 
Alimentação foi realizada pela Federação Sindical 
Mundial (FSN) e pelas entidades que a integram: 
União Intersindical de Sindicatos de Trabalhadores 
da Agricultura, na Alimentação, no Comércio e na 
Indústria Têxtil (UISTAACT), CGT da França e Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
Alimentação, Comércio, Florestal e Similares (FNAT). 
No final do evento, foi eleito o comitê executivo e a 
diretoria da UISTAAC. O novo presidente eleito é 
Julien Huck.

Passeios culturais também fizeram parte da progra-
mação. A organização do evento levou os delegados 
aos principais pontos turísticos de Paris, como a 
Torre Eifel, o Castelo de Versalles, a Igreja Notre 
Dame, o Museu do Louvre. “A beleza de Versalles e 
dos seus jardins são impressionantes. Sem contar 
que a magnitude da Torre Eifel e a bela arquitetura 
da Igreja são fantásticas”, admira Mueller.

3ª Conferencia Internacional da Agricultura e Alimentação 
em Paris, na França
3ª Conferencia Internacional da Agricultura e Alimentação 

Passeios culturais propicia-
ram aos participantes da 
Conferência um mergulho cul-
tural pelos principais pontos 
turísticos de Paris e arredores

Em reunião com a Cohapar, no dia 26 de julho, a Feta-
ep levou uma série de demandas da habitação rural ao 
presidente da Companhia, Mounir Chaowiche. Ademir 
Mueller, Aristeu Ribeiro, Mário Plefk e a assessora de 
Habitação Rural, Luciana Polizeli, saíram satisfeitos 
do encontro e animados com a perspectivaa de firmar 
novas parcerias com a Cohapar, além de retomar an-
tigos projetos.

Segundo Ribeiro, diretor de Habitação, a Fetaep espe-
ra contar com um subsídio de aproximadamente R$ 3 
mil do governo para a construção de novas unidades 
habitacionais, além da isenção do ICMS dos materiais 
de construção. “A Cohapar também entrará com uma 
equipe de técnicos sociais de suas regionais para au-
xiliar a Fetaep no decorrer do projeto”, conta Ribeiro. 
A Fetaep também aproveitou o encontro para negociar 

uma forma de viabilizar o projeto que visa construir 
45 casas de assalariados rurais de Querência do Norte 
pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS). “Nosso objetivo é executar esse projeto em par-
ceria com a Cohapar – que tem a estrutura necessária”, 
informa o presidente da Fetaep, Ademir Mueller. Mou-
nir Chaowiche manifestou interesse e, a partir de agora, 
ambas as entidades vão se articular com o Ministério 
das Cidades para verificar a legalidade de tal parceria. 

Outro tema discutido entre Fetaep e Cohapar foi re-
tomar o Programa de Subsídio à Habitação de Inte-
resse Social (PSH) – parado desde 2008 devido ao 
descumprimento da promessa do governo anterior 
que não entrou com o subsídio. “Na época, assinamos 
contrato com a Cohapar para viabilizar a construção 
de 200 residências. Agora, iremos retomar o contato 

com todas elas para verificar se ainda têm interesse”, 
diz Mueller. O presidente da Cohapar assumiu o com-
promisso de priorizar o atendimento a essas famílias 
e deu o prazo de dois anos para quitar essa dívida. 

Fetaep e Cohapar estreitam relações
Expectativa é firmar parceria para a construção das unidades habitacionais da Fetaep

Fetaep saiu satisfeita da reunião com o presidente da Coha-
par, Mounir Chaowiche
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Aconteceu 

Chapéus da delegação feminina paranaense da Marcha das Margaridas 2011 
já estão prontos. A montagem foi concluída na segunda semana de julho.

Apresentação das comissões do II módulo da Enfoc Regional Sul, realizada 
em Curitiba de 23 a 29 de junho.

Nos dias 25 e 26 de julho o Grupo de Estudos Sindicais de Mulheres esteve 
reunido na Fetaep em mais uma etapa de formação. A temática desse encontro 
foi “Aspectos culturais e a identidade da mulher trabalhadora rural”.

Deputado federal, Assis do Couto, esteve na Fetaep no dia 15 de julho 
falando sobre o processo de fusão entre a Sadia e a Perdigão.

Em Paris, na 3ª Conferência Internaciona da Agricultura e Alimentação, 
Ademir Mueller entregou materiais de divulgação da Fetaep aos organizadores 
do evento, Freddy Huck e Julien Huck, presidente eleito da UISTAACT.


