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Brasília ficou florida nos dias 16 e 17 de agosto, 
quando mais de 50 mil mulheres trabalhadoras 
rurais marcharam por melhores condições de 
vida e trabalho no campo, durante a 4º Marcha 
das Margaridas. O Paraná se fez representar por 
538 mulheres das 10 regiões da Fetaep. Doze ôni-
bus paranaenses seguiram rumo a Brasília.

Segundo a coordenadora estadual de Mulheres 
da Fetaep, Mercedes Demore, graças à organiza-
ção feminina e também ao apoio dos dirigentes 

sindicais, a quantidade de mulheres paranaenses 
enviadas à Marcha neste ano foi 44% superior do 
que em 2007, na 3ª Marcha das Margaridas. “Além 
disso, sempre trabalhamos com muita antecedên-
cia. Para se ter uma ideia, o nosso lançamento 
estadual foi em dezembro de 2010”, exemplifica.
 
O presidente da Fetaep, Ademir Mueller, destaca 
que – independentemente de ser uma ação femini-
na – todo o Movimento Sindical dos Trabalhado-
res Rurais do Paraná uniu forças para mobilizar 

o maior número de mulheres possível. “Vendemos 
rifas, buscamos apoios e também demos supor-
te para a realização de uma série de encontros 
preparatórios”, cita Mueller, que igualmente re-
presentou o Paraná na luta das margaridas em 
Brasília. 

A secretária de Políticas Sociais, Marucha Vetto-
razzi, e o secretário de Assalariados e tesoureiro 
da Fetaep, Jairo Correa, também participaram 
das mobilizações. 

538 mulheres 
paranaenses 
participaram 
da 4ª Marcha 
das Margaridas

4“2011 razões para marchar por desenvolvimento susten-
tável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade”.

4 Quantidade de mulheres paranaenses enviadas 
à Marcha em 2011 foi 44% superior do que em 2007.

4 Doze ônibus paranaenses seguiram rumo a Brasília. 

4ª Edição da Marcha das Margaridas 
foi um sucesso + pág. 4

DESTAQUES FETAEP

Banco do Brasil propõe à Fetaep 
ampliação de parceria no CFC + pág. 6

Em pauta: Saúde e Previdência em 
Adrianópolis + pág. 7

“2011 razões para marchar por desenvolvimento sustentável com justiça, 
autonomia, igualdade e liberdade”.
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Dia Ações Participantes

02 Assembleia e Seminário de Habitação Rural no STTR de Boa Ventura de São Roque. Aristeu Ribeiro

02 Assembleia e eleição da junta governativa do STTR de Engenheiro Beltrão. Mário Plefk

02 Assembleia de ratificação e aprovação do novo estatuto de fundação do STTR 
de Boa Ventura de São Roque.

Mário Plefk

02 Seminário Regional da Cohapar, em Curitiba. Ademir Mueller e Aristeu Ribeiro

03 Lançamento do Plano Safra em Paranavaí (Região 4) José Carlos Castilho e Marcos Maciel

03 Abertura de Contas do PNHR nas Regiões  01, 02, 05 e 08. Aristeu Ribeiro e Jairo Correa

04 Lançamento do Plano Safra em Campo Mourão (Região 5). José Carlos Castilho e Marcos Maciel

05 Lançamento do Plano Safra em Ivaiporã (Região 9) José Carlos Castilho e Marcos Maciel

05 Seminário sobre Código Florestal em São João do Sudoeste. Mário Plefk

05 Reunião de diretoria de Inácio Martins Marucha Vettorazzi

08 Assembleia de eleição da junta governativa do STTR de Santa Maria do Oeste. Mário Plefk

09 Reunião do Conselho de Relações do Trabalho, no MTE, em Brasília. Ademir Mueller e Jairo Correa

09 Reunião com a Cargil sobre Biodiesel.
José Carlos Castilho, Mário Plefk 
e Marcos Maciel

10 Lançamento do Plano Safra em Guaraci (Região 6). José Carlos Castilho e Marcos Maciel

10 47ª Reunião do Conselho – INSS, em Curitiba. Marucha Vettorazzi

11 Lançamento do Plano Safra em Ibaiti (Região 7). José Carlos Castilho e Marcos Maciel

11 Treinamento dos técnicos da SEAB, COHAPAR e EMATER para operacionalização
do PNHR, em Cascavel.

Aristeu Ribeiro e Jairo Correa

12 Lançamento do Plano Safra em Curitiba (Região 10)
Ademir Mueller, José Carlos Castilho,
Marcos Maciel

12 Posse da nova diretoria do STTR de Peabiru. Jairo Correa e Aristeu Ribeiro

12 Reunião Câmara Técnica PNCF, na SEAB, em Curitiba. Marcos Brambilla e Ana Paula Lara

15 Reunião com Deputado Pastor Edson  Praczyk, na Fetaep.
Ademir Mueller, Aristeu Ribeiro, Mário Plefk, 
José Carlos, Marcos Brambilla e Mercedes 
Demore

15 e 16 Reunião do Conselho Fiscal do Senar. Jairo Correa

16 Reunião do CEDRAF, na Emater Mário Plefk e Marcos Brambilla

16 e 17 Marcha das Margaridas.
Ademir Mueller, Mercedes Demore,
Jairo Correa, Marucha Vettorazzi e assessores.

18 e 19 Conferencia Regional da Saúde  em Irati. Marucha Vettorazzi

19 Avaliação dos eventos de Plano Safra, no Banco do Brasil, em Curitiba. José Carlos Castilho e Marcos Maciel

19 Audiência Publica sobre o Código Florestal na Assembleia Legislativa do Paraná.
Mário Plefk, Jairo Correa, Aristeu Ribeiro,
José Carlos Castilho

19 5ª Regional de Saúde em Guarapuava. Marucha Vettorazzi

22 Reunião sobre Territórios na Fetaesc.
Marcos Brambilla, Mercedes Demore, 
Jose Carlos Castilho e Marcos Maciel 

22 Reunião sobre Habitação Rural na Cohapar, em Curitiba.
Ademir Mueller, Aristeu Ribeiro, 
Jairo Correa e Luciana Polizeli

23 Solenidade de 105 anos de emancipação de Prudentópolis. Marucha Vettorazzi

23 VI Jornada de Debates - Negociação Coletiva e Trabalho Decente – do Dieese, 
em Curitiba.

Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

23 Assembleia do STTR de Inácio Martins. Mário Plefk e Marucha Vettorazzi

24 Seminário da 3ª Idade no STTR de Cerro Azul Ademir Mueller e Nilson Capalbo

24 Abertura do 3º módulo de formação da Enfoc, Regional Sul, em Porto Alegre. Mário Plefk

25 Reunião do Conselho Estadual do Trabalho. Jairo Correa

25 Plenária da 3ª Idade em Tamboara Mercedes Demore e Marucha Vettorazzi

25 Reunião com BS BIOS na Fetaep Ademir Mueller e José Carlos Castilho

26 Posse da nova diretoria do STTR de Paraíso do Norte. Mário Plefk

26 Conselho de Saúde em Curitiba. Marucha Vettorazzi

29 Reunião do Conselho Administrativo do Senar. Ademir Mueller

29 e 30 Coletivo de Previdência em Brasília, na Contag. Marucha Vettorazzi

31 Plenária Estadual Preparatória para a 3ª Plenária Nacional da Contag. Diretores e STTR´s.

Marcha das Margaridas
sob a perspectiva masculina
Mesmo apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a reali-
zação da 4ª Marcha das Margaridas foi fundamental. Eventos 
dessa natureza, que promovem a conscientização da sociedade, 
são necessários para levar a reflexão às esferas públicas e so-
ciais. E foi, justamente por isso, que todo o Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais se empenhou para 
a concretização da 4ª Marcha, assim como apoiou todos os eixos 
temáticos discutidos.

Há tempos que o MSTTR vem trabalhando para a inclusão da 
mulher na pauta sindical e também nas ações da sociedade e da 
família. Porém, a nossa luta é a de que essa inserção se dê com 
respeito e com o reconhecimento de que homens e mulheres de-
vem caminhar lado a lado. Sempre ressaltamos que o meio rural 
é formado pela família que, por sua vez, representa a diversidade: 
homens, mulheres, jovens, crianças e idosos. 

Reconhecemos que, infelizmente, ainda encontramos na nossa 
sociedade reflexos de uma educação machista e conservadora. 
No entanto, estamos no caminho certo e trilhando novos horizon-
tes. Diante disso é que ações como a Marcha das Margaridas, por 
exemplo, se tornam importantes e colocam as mulheres como 
protagonistas tanto no campo profissional como no seio familiar. 

Portanto, desejo que as mulheres estejam cada vez mais inse-
ridas. Com a sensibilidade e a capacidade que possuem, elas 
chegarão mais longe ainda – a exemplo da nossa presidenta Dil-
ma e de uma série de outras mulheres com destaque na política 
nacional e regional.

Parabéns a todas pelo sucesso da 4ª Marcha das Margaridas.

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep

4Agenda | Agosto FETAEP
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São João

1° Encontro do Empreendedorismo Rural e 
Meio Ambiente foi realizado pelo STTR de São 
João do Sudoeste no dia 05 de agosto. Entre 
os objetivos do evento, que reuniu cerca de 150 
participantes, estava o de repassar informações 
aos agricultores e agricultoras da região acer-
ca do Código Florestal, assim como salientar a 
importância de praticá-lo conforme prevê a Lei. 
A Fetaep foi representada pelo vice-presidente e 
secretário de Meio Ambiente, Mário Plefk.  
 

Missal

O STTR de Missal realizou, no dia 14 de julho, 
o Encontro de Mulheres de Missal que, dentre 
os assuntos debatidos, abordou a previdência 
social, a saúde da mulher e o relacionamento 
familiar. O evento aconteceu no Lar dos Idosos 
do município e foi realizado em parceria com o 
Senar. Na foto, Sueli Pavan, secretária geral do 

Sindicato, saúda os participantes.

Mariópolis - Posse

 A nova diretoria do STTR de Mariópolis, 
eleita no dia 03 de junho de 2011, tomou 
posse no dia 05 de julho para o triênio de 
2011 a 2014. A Fetaep foi representada pelo 
delegado da Região, Avelino Zoche. Boa sor-
te e sucesso aos dirigentes!

Conferências Municipais de Saúde – Sua participação é fundamental!

No ano em que o SUS completa 22 anos de atuação, a Fetaep destaca a importância dos traba-
lhadores participarem das Conferências Municipais da Saúde que estão acontecendo em diver-
sas cidades do Estado: Arapuã, Alto Piquiri, Astorga, Cambé, Nossa Senhora das Graças, Nova 
Esperança, Pato Branco, Santa Maria do Oeste e Sertanópolis, entre outras. “Temos o SUS como 
uma política de inclusão social e, por esse motivo, é importante que você – trabalhador e traba-
lhadora rural e também dirigentes – participe ativamente das Conferências colocando suas rei-
vindicações e anseios”, salienta a secretária de Políticas Sociais da Fetaep, Marucha Vettorazzi.

Jornadas Temáticas – Territórios da Cidadania

De 1 a 5 de agosto, o secretário de Política Agrária, Marcos Brambilla, a coordenadora estadual 
de Mulheres, Mercedes Demore, e o monitor paranaense dos Territórios da Cidadania, Elieder 
Borges, estiveram participando da Jornada Formativa  de Articulação de Agentes de Desenvol-
vimento Territorial, em Brasília, na Contag. Um dos objetivos foi debater e traçar as ações das 
quatro jornadas, assim como definir as pautas de discussões.

Nascimento

Nasceu, no dia 27 de agosto, a filha do coordenador estadual de Jovens da Fetaep, Marcos Bram-
billa, e da funcionária do Cemtra, Elisa Brambilla. Parabéns aos papais e muita saúde a Sara. 
Na próxima edição do Jornal, você ficará conhecendo a mais nova integrante da família Fetaep.

4Notas FETAEP
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A abertura da 4ª Marcha das Margaridas ocorreu no dia 16 de agosto,  
às 14h, no Parque da Cidade, transformado em Cidade das Margaridas, 
em Brasília. Delegações de todo o país tomaram conta do pavilhão central, 
dentre elas 538 mulheres paranaenses tiveram “2011 razões para marchar 
por desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liber-
dade”. Ministros de Estado, parlamentares, representantes dos movimentos 
sociais, das centrais sindicais, da Contag integraram a mesa de abertura. 
Atrás, as 27 coordenadoras de mulheres também estavam no palco princi-
pal, sendo Mercedes Demore a coordenadora paranaense.

O presidente da Contag, Alberto Broch, defendeu a reforma agrária, o acesso 
à terra e o fortalecimento  da agricultura familiar. “Fortalecer a agricultura 
familiar é dinamizar a economia do interior”, disse. A secretária nacional 
de mulheres da Contag, Carmen Foro, começou sua fala numa referência 
a Leonardo Boff sobre a águia e a galinha – disse que, desde a 1ª Marcha, 
descobriu que as mulheres podem ser águias. 

Antes da solenidade oficial, no período da manhã, às 10h, ocorreu a aber-
tura da Mostra Nacional de Produção das Margaridas, que contou com par-
ticipação de 50 estandes. Trabalhadoras rurais de vários lugares do país, 
organizadas pela Contag por meio das comissões das Mulheres, apresenta-
ram em seus estandes produtos típicos de suas respectivas regiões. Peças 
de artesanato e alimentos caseiros estavam entre os principais destaques. 
Além disso, também houve o lançamento do CD com as 25 músicas feitas 
exclusivamente para Marcha. 

No mesmo horário, ainda no período da manhã, uma parte das margaridas, 
foi para o Congresso Nacional para participar da abertura festiva, que contou 
com a participação de todas as deputadas federais. “Elas fizeram questão da 
nossa presença no Congresso para demonstrar o apoio à nossa causa”, comenta 
Mercedes Demore, que participou desse acontecimento.

Após as aberturas, cada região fez uma apresentação cultural. O sul foi repre-
sentado pelo Rio Grande do Sul, com a dança gaúcha. O encerramento das ativi-
dades do dia 16 ficou por conta da cantora Margareth Menezes, que apresentou 
um repertório quase todo inspirado na vida rural.

Com informações da Contag

Jairo Correia, Marucha Vettorazzi e Ademir 
Mueller no estande da Fetaep.

4ª Edição da Marcha das Margaridas 
foi um sucesso

Parte das margaridas foi ao Congresso Nacional participar da abertura festiva, que contou 
com a presença de todas as deputadas federais.
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NOTA DE PESAR
A Fetaep lamenta o falecimento de 
Nesia Queirós da Silva Lavanholli, 
de Alto Piquiri, durante o retorno 
da Marcha das Margaridas. Nésia, 
que estava com 54 anos, tinha 
problemas de varizes e passou 
mal durante a viagem de volta, em 
São José do Rio Preto (SP). Na pró-
xima edição, você ficará sabendo 
mais detalhes do ocorrido.



Em uma marcha de 5 km, desde o Parque da Ci-
dade até a Esplanada dos Ministérios, milhares de 
mulheres trabalhadoras do campo e da cidade de 
todo Brasil reivindicaram o desenvolvimento sus-
tentável com justiça, autonomia, igualdade e liber-
dade. A cada quilômetro caminhado, palavras de 
incentivo vindas do caminhão de som animavam 
a Marcha. Uma representante de cada região falou 
em nome das mulheres de cada Estado, sendo o 
Paraná representado pela secretária de Políticas 
Sociais da Fetaep, Marucha Vettorazzi.

Enquanto isso, no chão, as 27 coordenadoras de 
Mulheres levaram uma faixa simbólica com as 27 
bandeiras das Federações dos Trabalhadores na 
Agricultura, representando a integração entre as 
entidades participantes.

As mulheres foram divididas em sete alas, em que 
cada uma representava os temas da Marcha. A re-
gião Sul ficou na ala “Educação Não Sexista, Sexu-
alidade e Violência”. O início da caminhada se deu 
às 6h e a chegada das margaridas no Congresso 
Nacional foi às 10h. Os pronunciamentos ocorre-
ram até as 12h.

O presidente da Fetaep, Ademir Mueller, e o te-
soureiro da Fetaep, Jairo Correa, acompanharam 
toda a caminhada manifestando o apoio masculino 
às lutas das mulheres. Além deles, as caravanas 
paranaenses também contaram com a ajuda dos 
funcionários da Fetaep, Nilson Capalbo e Marlene 
de Abreu Silva.

Com informações da Contag

5 FETAEP

2011 razões
para marchar 
por desenvolvimento 
sustentável com justiça, 
autonomia, igualdade 
e liberdade

A presidente Dilma Rousseff, que durante seu discur-
so se auto intitulou “Margarida”, entregou no último 
dia da Marcha, o caderno de respostas às reivindica-
ções feitas. Ela afirmou que o Governo Federal ainda 
não acatou todas as exigências, mas se comprometeu 
em continuar conversando. “Muitas das demandas 
foram acatadas, outras nós vamos continuar nego-
ciando. Eu me comprometo a dar continuidade a esse 
diálogo respeitoso e companheiro que nós temos, ini-
ciado no governo Lula”, prometeu a presidente.

O presidente da Contag, Alberto Broch, comemorou 
a realização da marcha e assegurou que este é um 
momento histórico na vida dessas mulheres. Alberto 
se emocionou em alguns momentos e citou as mu-
lheres como fundamentais na continuidade de vida 
no campo. “Desigualdade, violência e falta de poder 

aumentam o êxodo rural. Queremos um campo com 
gente, com rostos humanos, com homens e mulheres 
construindo o fortalecimento rural sustentável e, nes-
se papel, as mulheres são fundamentais”, assegurou.

A coordenadora estadual de Mulheres do Paraná, 
Mercedes Demore, saiu satisfeita com as conquistas 
da 4ª Marcha das Margaridas, principalmente com as 
garantias dadas pela presidente Dilma. “Ela garantiu 
melhorias no Pronaf Mulher, que deverá desvincular 
a mulher da dívida do homem, e também aumentar 
a participação feminina no Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e no Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE), entre outros”, cita Demore. 

Com informações da Contag

Dilma Rousseff entrega caderno de resposta à Contag

Presidente Dilma encerrou a Marcha das Margaridas com 
chave de ouro.
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Mulheres na Marcha das Margaridas
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As expectativas da Secretaria de Política Agrícola 
da Fetaep foram atingidas com a realização dos 
dez seminários sobre o Plano Safra 2011/2012. 
O secretário José Carlos Castilho e o assessor 
estadual Marcos Maciel – que passaram pelos 
municípios de Umuarama, Toledo, Itapejara do 
Oeste, Guarapuava, Paranavaí, Campo Mourão, 
Ivaiporã, Guaraci, Ibaiti e, por fim, Curitiba du-
rante os meses de julho e agosto – comemoraram 
o número de 900 participantes. 

Segundo Castilho, os seminários cumpriram 
com o objetivo de transmitir informações 
acerca das conquistas do Movimento Sin-
dical, emissão da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP) e operacionalização do crédito. 
“Além da Fetaep, que falou sobre as ques-
tões sindicais, o Instituto Emater e Banco 
do Brasil tiveram um importante papel nos 
esclarecimentos acerca da DAP e do cré-
dito”, destaca Castilho, dizendo ainda que 

muitos estão elogiando a logística utilizada 
pela Federação para a discussão dos temas.  
“Cada entidade falou sobre sua área”, cita. 

Durante os eventos, a Fetaep recomendou aos 
presentes a realização de seminários munici-
pais a fim de levar os ensinamentos aos agri-
cultores e agricultoras familiares, além de 
distribuir as cartilhas produzidas pela Fetaep 
com as orientações do Pronaf. 

Divulgação regional  
do Plano Safra 
2011/2012 atingiu 
900 participantes
Os seminários passaram pelos 
municípios de Umuarama, Toledo, 
Itapejara do Oeste, Guarapuava, 
Paranavaí, Campo Mourão, Ivaiporã, 
Guaraci, Ibaiti e, por fim, Curitiba 
durante os meses de julho e agosto Seminário em Toledo contou com a presença do deputado estadual Elton Welter.

Já como fruto das ações conjuntas nos se-
minários do Pronaf, o Banco do Brasil propôs 
à Fetaep a ampliação da parceria com os Sindi-
catos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
que fazem o Canal Facilitador do Crédito (CFC). 
Além de otimizar o atendimento daqueles que já 
são canalizadores, o Banco também quer levar 
a parceria à mais Sindicatos. Atualmente, no Pa-
raná, 30 STTR ś já fazem o CFC.

Segundo o secretário de Agrícola da Fetaep, José 
Carlos Castilho, a medida vai facilitar a vida 
do agricultor que, ao invés de ir ao Banco, vai 

diretamente ao STTR – que fará toda a ope-
racionalização. “O trabalhador vai ao Banco 
apenas para receber o dinheiro”, comenta 
Castilho.

Já colocando em prática a parceria, no dia  
2 de setembro os funcionários dos STTR´s que 
já são CFC estarão na Fetaep fazendo um cur-
so de atualização. “Em 2011 vamos focar as 
atenções naqueles que já conhecem o progra-
ma”, conta Castilho. Já em 2012, a expectati-
va da Fetaep e do Banco do Brasil é capacitar 
os demais Sindicatos interessados.

Banco do Brasil propõe à Fetaep
ampliação de parceria no CFC

4º Encontro Municipal da 
Agricultura Familiar de Ubiratã

Em comemoração ao Dia do Agricultor, o 4º Encontro 
Municipal da Agricultura Familiar realizado, no dia 
28 de julho, pelo STTR de Ubiratã, abordou uma sé-
rie de temas de interesse dos agricultores, dentre eles: 
saúde e bem-estar, uso correto de agrotóxicos, pos-
tura corporal, Plano Safra para agricultura familiar, 
além de uma conversa sobre tendências da agricultura. 

O evento foi realizado em parceria com o Instituto 
Emater e contou com o apoio da Seab – núcleo regional
de Campo Mourão – e do Senar. Mais de 120 agriculto-
res foram homenageados com um bolo de aniversário. 
Na ocasião, também foi comemorado os 40 anos do 
Banco do Brasil em Ubiratã.

Com informações de Solange Santos.



Um cortador de cana obteve, na Justiça do Trabalho, 
o reconhecimento do direito ao adicional de insalubri-
dade com base em laudo pericial que comprovou ex-
posição intensa ao calor em níveis acima dos limites 
previstos. A Segunda Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho manteve a decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região (PR), que foi favorável ao traba-
lhador e contrária aos interesses de uma das usinas de 
cana de açúcar do Paraná que defendem a tese.

O TRT/PR, em sua sentença que foi referendada pelo 
TST, baseou-se em laudo técnico comprovando que, 
no caso dos canaviais, a dissipação do calor é dificulta-
da pela rama da planta, e a temperatura ali excede em 
muitos graus os limites considerados razoáveis para 
o ser humano. O TRT concluiu que ficou “devidamen-
te comprovado” que o cortador de cana trabalhou 
“em condições insalubres, em grau médio, o que impli-
ca o deferimento do adicional de 20%”. 

Fonte: TST
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Em pauta: Saúde e Previdência
em Adrianópolis

A secretária Marucha Vettorazzi e o assessor da 
área previdenciária, Milton Preseziniuk, atuaram 
em conjunto com a Previdência Social prestando 
informações aos trabalhadores no que diz res-
peito ao benefício.

No período da tarde, o atendimento da Previdência 
e da Fetaep foi realizado na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras de Adrianópolis – 
situado a dez metros do ginásio de esportes onde 
estava ocorrendo o Mutirão. No STTR, foram rea-
lizados 17 atendimentos. 
  
No mutirão também estavam sendo feitas carteira de 
identidade, CPF, orientações de saúde à população, 
entre outros. Além disso, no período da manhã a 
Previdência Social sanou dúvidas dos trabalhadores 
urbanos acerca da aposentadoria. 

Mutirão da cidadania contou com a participação da Fetaep

O tema Saúde também esteve em pauta. Médicos destacaram a 
importância da prevenção do câncer bucal, principalmente àque-
les que trabalham no sol sem a devida proteção.   

Atendimento realizado na sede do STTR de Adrianópolis facilitou 
o acesso à aposentadoria aos trabalhadores rurais da região.

O Supremo Tribunal Federal julgou procedente 
o piso estadual paranaense, Lei 16.470/2010, 
e, portanto, improcedente o pedido da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Segundo o assessor jurídico da Feta-
ep, Carlos Buck, não há mais motivos para 
a classe patronal argumentar que a Lei não 
tinha validade.

Diante disso, a Fetaep pede aos presidentes 
dos Sindicatos dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras Rurais (STTRs) que ainda não assi-
naram a Convenção Coletiva que cobrem na 
justiça as diferenças salariais, em favor dos 
trabalhadores rurais. “Com o embasamento 
nas leis estaduais, o parecer será favorável 
aos trabalhadores”, comenta Buck.

INFORME JURÍDICO 
STF julga piso estadual procedente

INSALUBRIDADE EM CANAVIAIS 
Cortador de cana ganha 
na justiça

No dia 30 de julho, a Secretaria de Políticas So-
ciais da Fetaep esteve no Mutirão da Cidadania 
em Adrianópolis orientando trabalhadores e tra-
balhadoras rurais com relação à aposentadoria. 
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Entrega da pauta da Marcha das Margaridas, em julho. Na foto, ministro
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, e a coordenadora estadual
de Mulheres da Fetaep, Mercedes Demore.

Parte da comitiva paranaense na Marcha das Margaridas 2011.

No dia 22 de julho a Fetaep reuniu delegados, coordenadores e assessores 
das Regiões 3, 4, 5 e 6, no STTR de Mandaguaçu, para discutir a informalida-
de no setor da mandioca. Como fruto da reunião, a Fetaep formulou um ofício 
com sugestões de como trabalhar a informalidade no Noroeste do Paraná, 
que foi enviado ao Ministério Público do Trabalho.

Senador Sérgio Souza, que assumiu a vaga de Gleisi Hoffmann, 
visitou a Fetaep para se colocar à disposição dos agricultores familiares 
e assalariados rurais nas lutas por melhores condições de trabalho. 
O senador convidou a Fetaep para ser uma das entidades participantes 
do 16º Ciclo de Debates sobre o Código Florestal, na Assembleia Legislativa.

Homens e mulheres unidos em prol da igualdade durante a 4ª Marcha 
das Margaridas, realizada em Brasília.

Fetaep fez parte, no dia 19 de agosto, do 16º Seminário do Ciclo de Debates 
promovido pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA), 
sobre o Projeto de Lei nº 30, da Câmara Federal, que dispõe sobre reformas 
no Código Florestal Brasileiro. Mário Plefk, Jairo Correa, Aristeu Ribeiro e José 
Carlos Castilho, além de outros dirigentes, representaram a Fetaep. 


