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Empreendedor Rural reuniu produtores e autoridades
A solenidade foi realizada no dia 3 de dezembro, no Expotrade, em Curitiba

A solenidade de premiação e encerramento das 
atividades das turmas do Empreendedor Ru-
ral 2012 foi especial. Esse ano o evento com-
pletou dez anos de implantação do programa 
e os 20 anos de criação do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR), 
um de seus idealizadores em parceria com a 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
no Paraná (Fetaep), Sebrae-PR e Federação da 
Agricultura do Paraná (Faep). Cerca de 4,5 mil 
pessoas, entre empreendedores, líderes rurais, 
jovens agricultores aprendizes, participantes 
do Mulher Atual, presidentes e diretores dos 
sindicatos patronais e de trabalhadores rurais 
de todo o estado, bem como diretores e cola-
boradores do Sistema Faep/Senar, Sebrae-PR, 
Fetaep e políticos.

Quem participou do evento teve a oportunida-
de de visitar estandes de empreendedores que 
já implantaram seus projetos, consistindo em 
uma oportunidade para a troca de experiên-
cias entre os produtores paranaenses. Para o 
presidente da Fetaep, Ademir Mueller, o Pro-
grama é uma oportunidade para os produto-

res rurais, pois envolve educação, orientação e 
técnica, tornando o trabalho dos agricultores 
ainda mais produtivo. “A Fetaep faz parte da 
realização desse projeto e acredita que ele pos-
sa ajudar a desenvolver aptidões como lideran-
ça e empreendedorismo nos agricultores. Em 
uma década de trabalho, temos muitos casos 
de sucesso”.

A ministra-chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República, Gleisi Hoffmann, comentou 
o orgulho de ser paranaense e de fazer parte 
de uma família de produtores, afirmando que 
a agricultura gera um terço das exportações 
brasileiras, é um setor estratégico para o país, 
por isso o governo está elaborando um plano 
integrado de desenvolvimento que reúne vários 
ministérios e a participação de todos os setores 
produtivos.

O governador Beto Richa parabenizou os par-
ceiros realizadores do evento, com destaque 
para a Fetaep, e fez um resumo sobre seu go-
verno e as prioridades da agricultura, fazendo 
uma projeção para o futuro. Ressaltou a gran-

de importância da agricultura no Paraná e nos 
cenários nacional e internacional. 

Também participaram do evento a senadora Ká-
tia Abreu, o secretário da Agricultura Norberto 
Anacleto Ortigara, o prefeito de Pinhais Luizão 
Goulart, o Deputado Federal Osmar Serraglio – 
que é coordenador da bancada federal do PR, 
entre outras autoridades.

Confira mais detalhes na pág. 4 e 5.



Mais um ano termina e, fazendo um balanço dos últimos 12 me-
ses, podemos constatar que a agricultura familiar e os assala-
riados rurais ganharam ainda mais apoio e valorização. As lutas 
e conquistas da nossa categoria foram intensificadas graças ao 
esforço dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Paraná. O 
Estado esteve fortemente representado nos principais eventos 
organizados pelo movimento sindical do campo: a Marcha dos 
Assalariados, realizada em março; e o Grito da Terra Brasil, rea-
lizado em maio, ambos em Brasília.

Em agosto, mostramos nossa força no 17º Grito da Terra Para-
ná, que reuniu mais de mil trabalhadores rurais em Curitiba. 
A manifestação, organizada pela Fetaep, seus sindicatos filiados 
e representantes da categoria trabalhadora rural, discutiu uma 
pauta de proposições e reivindicações junto ao poder público es-
tadual e órgãos afins do governo federal, que resultou em con-
quistas de novas políticas públicas para o setor.

2012 foi também marcado pelas eleições municipais e, mostran-
do seu importante papel na economia, os agricultores foram as 
urnas votar em seus representantes. Os dados das eleições mu-
nicipais deste ano indicam que quase um quinto dos candidatos 
a prefeito e vereador no Paraná e Brasil se autodenomina agricul-
tor. Acrescentando a essa conta os candidatos que não têm essa 
denominação mas defendem os interesses do campo, o número 
de parlamentares se eleva ainda mais. Os dados do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) cravam: dos 435 mil candidatos a cargos 
de prefeito ou vereador no país, quase 35 mil têm a agricultura 
como principal atividade. Só no Paraná, são 2,8 mil candidatos 
agricultores e cerca de 600 foram eleitos. No movimento sindical 
do PR foram eleitos 51 vereadores (as), 1 vice-prefeito e 2 prefeitos, 
todos candidatos orgânicos, ou seja, de dentro dos sindicatos.

Mais uma vez, lutamos pelos nossos direitos e pelo reconheci-
mento do nosso trabalho. Podemos dizer que esse foi um ano 
bastante produtivo para melhorar cada vez mais as convenções 
coletivas de trabalho e acertos e apoiar significativamente a agri-
cultura familiar em diferentes esferas. Vamos continuar, juntos, 
buscando melhorias para o setor. A agricultura familiar está pre-
parada para defender seus interesses a fim de continuar produ-
zindo alimento de qualidade para a mesa dos brasileiros. Afinal, 
se o campo não planta, a cidade não janta!

Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos!

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep
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Dia Ações Participantes
1 Reunião sobre Habitação Rural – STR Medianeira Aristeu Ribeiro
1 Reunião sobre Habitação Rural – STR Santa Helena Aristeu Ribeiro
5 Reunião do Feti Marucha Vettorazzi e Mercedes Panassol

5
Assembleia Geral Extraordinária para tratar do Acordo Coletivo de Trabalho entre o 

STTR de Campo do Tenente e a empresa Explotec Madeiras Ltda
Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

6 CER/PROAGRO Jairo Correa e Paulo Macedo
6 Reunião da Mesa Diretora do CES Marucha Vettorazzi
6 Reunião com os presidentes de Federações na Contag Ademir Mueller

06 e 07 Plenária Regional da Região 07
Ademir Mueller, Mario Plefk,, Mercedes Panassol 

Demore e Marcos Brambilla
06 a 08 1ª Conferência Nacional do Leite Paulo Sanitá

7 Audiência Administrativa sobre o modelo do sindicalismo rural, em Umuarama Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

08 e 09 Plenária Regional da Região 06
Ademir Mueller, Mario Plefk,, Mercedes Panassol 

Demore e Marcos Brambilla
9 3º Encontro de Mulheres do Território Noroeste Marucha Vettorazzi e Mercedes Panassol

11 Reunião Câmara Técnica do PNCF.
Marcos Brambilla, Ana Paula Conter e Matheus 

Pereira Ramos
12 Reunião da Coordenação do Pacto de Erradicação do Trabalho Escravo no Paraná Jairo Correa

12 e 13 Plenária da Região 09.
Ademir Mueller, Mario Plefk,, Mercedes Panassol 

Demore e Marcos Brambilla
13 Reunião do Conseleite José Carlos Castilho
13 Reunião do FUNDEPEC Ademir Mueller e José Carlos Castilho

14
Assembleia STR Agudos, Seminário sobre Habitação e inauguração

de casas do Minha Casa Minha Vida.
Aristeu Ribeiro

14 Assembleia Extraordinária - venda imóvel Fetaep Dirigentes da Fetaep e diretores dos STRs

17 e 18 Encontro Regional de Trabalhadores Rurais. Cadoná

17 Assembleia do STR de 1º de maio. Jairo Correa

17
Posse dos novos conselheiros do Conselho de Previdência Social da Gerencia – 

Regional Curitiba.
Marucha Vettorazzi

17 53ª Reunião do Conselho de Previdência. Marucha Vettorazzi
18 e 19 Encontro de Advogados. Diretoresde Advogados.cos Maje altura de 

18 Reunião em Missal. Ana Paula Conter
18 Pronaf Especial (Pitanga). José Carlos Castilho

19 e 20 Reunião Conselho Fiscal do Senar Jairo Correa 
19 e 20 Reunião do Conselho Fiscal da Contag Ademir Mueller

19 Reunião Ordinária do Conselho de Administração Emater José Carlos Castilho
19 e 20 Plenária das Regionais 08 e 10 Mario Plefk e Marucha Vettorazzi

21 a 23 Assembleia do Conselho Deliberativo da Contag
Ademir Mueller, Jairo Correa, Mercedes Panassol 

Demore, Marucha Vettorazzi e Marcos Brambilla

21
Audiência com o Ministro Pepe Vargas do MDA sobre relação de trabalho com a 

delegacia do MDA no Paraná.

Ademir Mueller, Marcos Brambilla e José Carlos 

Castilho

22
Audiência com o deputado Assis do Couto sobre diversos assuntos e Plano de 

Fomento 2013.
Ademir Mueller e Jairo Correa

22 a 26 EnfocEstadual – 3º Módulo Lideranças sindicais
22 Reunião sobre Habitação Rural. Aristeu Ribeiro e Luciana Polizeli
23 Reunião do Cedraf.
23 Reunião estadual do Pronatec Campo – Paraná. Marcos Brambilla
24 Reunião para tratar da Contratação de Trabalhadores Rurais da Cultura da Mandioca Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

25 e 26 Reunião do Conselho Saúde. Marucha Vettorazzi
25 e 26 Coletivo de Assalariado. Ademir Mueller, Jairo Correa e Clodoaldo Gazola

26 Assembleia Geral em São Jorge do Patrocínio. José Carlos Castilho
28 Reunião geral da diretoria da Fetaep e Coletivo de Finanças Diretores e assessores

29 e 30 Assembleia Geral Ordinária da Fetaep – Previsão orçamentária para 2013 e assuntos gerais. Diretores e assessores
29 a 31 5ª Plenária Nacional de Mulheres. Mercedes Panassol Demore

29
Reunião para firmar Acordo Coletivo de Trabalho com a empresa

Explotec Madeiras Ltda.
Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

29
Reunião para firmar Acordo Coletivo de Trabalho com a empresa

Topigs do Brasil Ltda.

Ademir Mueller, Jairo Correa, Carlos Buck e 

Clodoaldo Gazola
30 e 31 Encontro de Funcionários – Regiões 6 a 10. Sindicatos e Fetaep

30 Reunião sobre Habitação Rural (Saudade do Iguaçu) Aristeu Ribeiro
30 Reunião sobre Habitação Rural (Sulina) Aristeu Ribeiro
31 10ª edição do concurso café qualidade Paraná. Ademir Mueller e José Carlos Castilho
31 Reunião sobre Habitação Rural (Espigão A. do Iguaçu) Aristeu Ribeiro
31 Reunião sobre Habitação Rural (Catanduvas) Aristeu Ribeiro

Dia Ações Participantes
3 Formatura e encerramento do 10º Enfoc 

Ademir Mueller, Jairo Correa, José Carlos Casti-

lho, Marcos Brambilla e assessores
04 e 05 Plenária da Regional 4 (Paranavaí) Ademir Mueller e Jairo Correa

6 Reunião do Conselho Fiscal Curitiba – São Paulo Ademir Mueller

10
Audiência com Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa, sobre aprovação 

do Projeto de Lei da Assistência Técnica do Paraná.

Ademir Mueller, Marucha Vettorazzi, José Carlos 

Castilho e Aristeu Ribeiro
11 Reunião Regional Sul (Porto Alegre) Ademir Mueller, Mario Plefk e Marucha Vettorazzi
13 Assembleia do STR Guaraniaçu sobre junta governativa Ademir Mueller

18
Reunião com deputado Assis Couto para avaliar o ano de 2012 e planejamento do 

mandato para 2013 e 2014.
Ademir Mueller

2012 chega ao fim e a agricultura familiar
ganha mais valorização e apoio

Dezembro



Enfoc Nacional forma 4ª turma

No dia 22 de novembro, o auditório da 
Confederação Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura (Contag), em Brasí-
lia, foi palco da cerimônia de conclusão 
do Curso Nacional em Ação Sindical e 
Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário. A formatura da 4ª turma, in-
titulada “Juraci Moreira Souto – Somos 
Todos Guaranis Kaiowas”, foi marcada 
pela reafirmação de compromissos para 
a implementação do Projeto Alternativo 
de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS).

O módulo do Curso Nacional de Forma-
ção em Ação Sindical e Desenvolvimen-
to Rural Sustentável e Solidário, promo-
vido pela Escola Nacional de Formação 
da Contag (ENFOC), foi realizado de 12 
a 22 de novembro, na sede da Contag, 
em Brasília. As atividades envolveram 
reflexões, debates e interação de conhe-
cimentos entre lideranças sindicais de 
todo o país, finalizando a última etapa 
do curso. Nos temas ressaltados pela 
Enfoc estão o diálogo sobre as eleições 
municipais deste ano e a participação 
sindical rural; as matrizes estruturado-
ras do desenvolvimento no Brasil e na 
América Latina; a democracia, parti-
cipação e controle social; e o PADRSS, 
que evidenciam a prática sindical.

Encontro de Mulheres em Nova     
Aliança do Ivaí

No dia 9 de novembro, a diretora de Mu-
lheres Mercedes Demore Panassol, a di-
retora de Políticas Sociais Marucha Vet-
torazzi e a auxiliar Delcinéia Westphal 
Serconhuk estiveram em Nova Alian-
ça do Ivaí para realizar o III Encontro 
de Mulheres do Território Noroeste. O 
evento reuniu mulheres das cidades de 
Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, 
Mirador, Tamboara e Nova Aliança do 
Ivaí. O delegado sindical Paulo Sanitá 
foi o protagonista do evento.

GES de Mulheres na Fetaep

Nos dias 26 e 27 de novembro a Fetaep 
promoveu mais uma etapa do Grupo de 
Estados Sindicais (GES) de Mulheres. 
Durante dois dias, as mulheres deba-
teram sobre seus direitos, assistiram à 
palestra e trocaram ideias.

A maioria das participantes é titular ou 
suplente de um conselho municipal e, 
certamente, levará essa experiência e 
aprendizado para seus municípios.

Assembleia Geral Ordinária

Nos dias 29 e 30 de novembro, a Fetaep 
realizou a Assembleia Geral Ordinária. 
Para a assembleia foram convocados os 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais fi-
liados e em condições de voto. O encon-
tro teve na pauta: a Ata da Assembleia 
anterior; a suplementação orçamen-
tária do exercício de 2012; a previsão 
orçamentária para o exercício de 2013; 
além de assuntos e informações gerais. 
Todos os temas foram lidos, discutidos 
e votados.

3 FETAEP
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Pesquisa mostra que 
produtores rurais do Paraná 
estão mais otimistas

Em dez anos de existência, o Programa Empre-
endedor Rural transformou a vida do homem 
do campo paranaense. Pesquisa encomendada 
pela Federação dos Trabalhadores da Agricul-
tura no Paraná (Fetaep), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR), 
Federação da Agricultura do Paraná (Faep), e 
Sebrae/PR ouviu 842 produtores que partici-
param da capacitação desde 2003, quando o 
Programa foi lançado. O estudo mostra como 
principal conclusão a conquista do respeito e a 
recuperação do orgulho de ser produtor rural.

Os números, divulgados somente agora, para 
marcar o encerramento de mais uma turma do 
Empreendedor Rural e uma década de serviços 
ao homem do campo, foram colhidos em 150 
municípios do Estado, em meados do ano pas-
sado. E apontam que 79,81% dos produtores 
entrevistados concluíram, depois de terem par-
ticipado do Empreendedor Rural, que veem fu-

turo no trabalho que desenvolvem. A segurança 
na tomada de decisões em relação à atividade 
rural, após a capacitação, também é vista como 
um fator importante por 83,02% dos produto-
res consultados.

O aprofundamento da abordagem do conceito 
de desenvolvimento humano trouxe benefícios 
para os produtores rurais. De acordo com a 
pesquisa, depois da realização do Programa, 
80,29% dos participantes sentiram mais facili-
dade de se relacionar com empregados, fornece-
dores e outros agricultores. Um total de 79,93% 
disse ter ampliado a rede de contatos e 76,13% 
observaram que houve melhora no relaciona-
mento familiar, o que ajuda no processo de su-
cessão familiar e a manter os jovens no campo.

Rolnei Volpi, superintendente do Senar-PR, diz 
que os números apontados pela pesquisa pro-
vam que o Empreendedor Rural é um programa 

que deu certo. “O produtor rural hoje é um pro-
fissional que se preocupa com o que está acon-
tecendo à sua volta. Ele se interessa pelo que 
está acontecendo em sua atividade e no mundo 
e participa das decisões dentro e fora da portei-
ra de sua propriedade”.

A afirmação é comprovada pelo levantamento 
que constatou que 30% dos participantes do 
Empreendedor Rural ocupam algum cargo de 
liderança na comunidade onde estão inseridos. 
Outros 64% também disseram participar de 
alguma organização, seja ela cooperativa, sin-
dicato ou associação.

Esses índices são considerados positivos já que 
o Empreendedor Rural tem como meta mostrar 
ao produtor rural a importância do associati-
vismo como uma alternativa economicamente 
viável para minimizar dificuldades encontra-
das no setor rural. Isso porque o setor agro-

O estudo mostra a conquista do respeito e a recuperação do orgulho de ser produtor rural



pecuário possui características que o diferen-
ciam de outros segmentos da economia e que 
influenciam no funcionamento do mercado. 
Como o produtor rural não dita preço e, sim, 
o próprio mercado, daí a importância de estar 
organizado.

O diretor-superintendente do Sebrae/PR, Allan 
Marcelo de Campos Costa, destaca o sucesso 
do Programa que tem transformado realidades 
no Paraná. “O Empreendedor Rural é uma par-
ceria bem-sucedida, que ajuda o produtor rural 
a administrar, com informação e conhecimen-
to, sua propriedade como uma pequena empre-
sa”. Segundo ele, o Programa dá aos produtores 
visão sistêmica bem como freia o êxodo rural. 
Allan Costa lembra que o objetivo do Empre-

endedor Rural é que os produtores consigam 
desenvolver projetos de viabilidade e que, de 
preferência, os apliquem. 

A pesquisa mostra ainda que homem e mulher 
do campo paranaense está cada vez mais co-
nectado com as novas mídias para se manter 
informado e atualizado. Dos 842 participan-
tes do Programa pesquisados, 78% acessam 
internet em casa, 10% usam esta ferramenta 
em outros locais e apenas 12% afirmaram não 
usar a rede digital para buscar informações 
que auxiliam no desenvolvimento de suas ati-
vidades.

A metodologia do Programa Empreendedor Ru-
ral, que prevê a apresentação de conteúdos e a 

realização de projetos individuais - que podem 
ou não estar relacionados com a realidade do 
participante - é capaz de mudar a realidade de 
quem dele participa.

Prova disso é que 76,60% dos produtores pes-
quisados disseram ter melhorado o planeja-
mento e a gestão de sua propriedade. O au-
mento dos rendimentos da atividade também 
foi sentido por 66,75% dos participantes do 
Programa. A satisfação dos produtores é tanta 
que 87% deles disseram ter indicado o Empre-
endedor Rural para outras pessoas. ■

Veja mais imagens do Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais

Fonte: Sebrae/PR

Abertura do evento com o Hino Nacional.

Participantes do evento. Hino Nacional cantado pelos agricultores.
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Reajuste do preço do tabaco sem acordo no Sul pelo Paraná
Representantes de produtores estiveram reunidos em Porto Alegre

Os representantes dos produtores de tabaco do 
Sul do país (Federações dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep), do Rio 
Grande do Sul (Fetag/RS) e de Santa Catarina 
(Fetaesc), as Federações da Agricultura do Rio 
Grande do Sul (Farsul), de Santa Catarina (Fa-
esc) e do Paraná (Faep) e a Associação dos Fumi-
cultores do Brasil (Afubra) reuniram-se no dia 3 
de dezembro em Porto Alegre para negociar com 
as indústrias e apresentar nova proposta de rea-
juste do preço do tabaco às empresas fumageiras.

O percentual de reajuste solicitado pelos produ-
tores foi de 8,25% na tabela do preço do tabaco. 
Este percentual é menor do que solicitado na 1ª 
rodada que foi de 9,6%. O custo de produção le-
vantado entre os produtores dos três estados do 
sul do Brasil, que somam 95% é de R$ 14.054,50 

por hectare. Os coeficientes técnicos analisados 
seguem metodologia reavaliada pela Universida-
de de Santa Cruz (Unisc) e acordada entre as in-
dústrias e a representação dos produtores.

Nesta segunda rodada de negociação a Souza 
Cruz ofereceu 0,5% acima do valor apresentado 
no primeiro encontro, chegando ao percentual 
atual de 6,9%. Philip Morris ficou em 7%, Allian-
ce One 6,3% e Universal Leaf, que não havia 
apresentado proposta na primeira reunião, apre-
sentou 6%. Os percentuais de reajustes apresen-
tados pelas empresas não ofereceram condições 
de acordo.  A representação dos produtores espe-
ra que as empresas aceitem a proposta de reajus-
te de 8,25%, pois isto dará condições de assina-
tura de protocolo garantindo a sustentabilidade 
do setor. Mais uma vez as empresas fumageiras 

frustraram os integrantes da Comissão Interes-
tadual do Tabaco. A representação dos produto-
res está insatisfeita com as remunerações pagas 
pelas indústrias.                                                                               

O cultivo de fumo é determinante para a agricul-
tura familiar nos três estados do Sul. Por esta 
razão, além dos valores serem importantes para 
o mercado, certamente contribuirão para movi-
mentar a economia dos três Estados neste final 
de ano.

A produção de tabaco no Brasil é responsável 
pelo sustento de mais de 168 mil famílias do 
meio rural e a cultura que oferece os melhores 
índices de rentabilidade. Porém, traz consequ-
ências para a saúde de produtores, consumido-
res e sociedade.

Cenário Nacional - O tabaco brasileiro é o 3º 
produto agrícola da pauta de exportações pri-
márias brasileiras. Também é o 6º produto mais 
exportado do agronegócio brasileiro e o 2º da 
pauta de exportações do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. ■

VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA LEITE

Matéria-prima
Outubro 2012
(Valores Finais)

Novembro 2012
(Projeção)

Valores de Referência para o CONSELEITE IN62** 

Posto Propriedade 0,7290 0,7494

FONTE: CONSELEITE – publicado em 06 de dezembro de 2012.

Produção de tabaco no Brasil



7 FETAEP

4Aconteceu Novembro/Dezembro 2012

Nos dias 12 e 13 de novembro, Ivaiporã sediou a Plenária Regional da Região 9. A 
diretoria da Fetaep esteve reunida com os trabalhadores e trabalhadoras rurais du-
rante os dois dias. O presidente Ademir Mueller, o secretário de Formação e Organi-
zação Sindical Mário Plefk, o diretor de Jovens e Políticas Agrárias Marcos Brambilla 
e a diretora de Mulheres Mercedes Panassol Demore participaram. Nesta plenária 
registramos também a presença do jovem Wilian, que é secretário de Política Agrária  
da Contag. Na foto, o momento da votação para aprovação do Documento Base, pro-
postas pelo do Paraná e eleição de delegados e suplentes para o 11º CNTTR - Contag.

Nos dias 6 e 7 de novembro, Ibaiti recebeu a Plenária Regional da Região 7. O presidente da 
Fetaep Ademir Mueller, o diretor de Jovens e Agrárias Marcos Brambilla, a diretora de Mulhe-
res Mercedes Panassol Demore e o secretário de Formação e Organização Sindical Mário Plefk 
participaram do encontro. Na foto, delegados e suplentes eleitos para o 11º CNTTR - Contag.

Nos dias 8 e 9 de novembro, o presidente da Fetaep Ademir Mueller e o secretário de Forma-
ção e Organização Sindical Mário Plefk estiveram em Londrina durante a Plenária Regional 
da Região 6. Na foto, eles e os participantes do evento. Na foto, delegados e suplentes eleitos 
para o 11º CNTTR - Contag.

O diretor de Habitação Rural Aristeu Ribeiro, o diretor de Jovens e Agrárias Marcos Bram-
billa, o secretário de Formação e Organização Sindical Mário Plefk, a diretora de Polícas 
Sociais, Marucha Vettorazzi e o secretário de Política Agrícola da Contag Antoninho Rovaris 
participaram da Plenária Regional das Regiões 8 e 10, realizada nos dias 19 e 20 de novem-
bro, na sede da Fetaep, em Curitiba.
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Delegados e suplentes eleitos para o 11º CNTTR - Contag, na Plenária em Paranavaí, região 4, dias 4 e 5 de dezembro. Com a presença do presidente Ademir Mueller e o diretor de Agrárias 
Marcos Brambila, além do secretário de Política Sociais da Contag, José Wilson.

Nos dias 12 e 13 de novembro, a Plenária da Região 3 aconteceu em Umuarama. 
Participaram delegados e suplentes eleitos para o 11º CNTTR - Contag. Da Fetaep estiveram 
o diretor de Assalariados Jairo Correa, o diretor de Agrícola José Carlos Castilho e a diretora 
de Políticas Sociais Marucha Vettorazzi.

A diretora de Políticas Sociais Marucha Vettorazzi, o diretor de Habitação Rural Aristeu 
Ribeiro, o diretor de Assalariados Jairo Correa, e o diretor de Políticas Agrícolas José 
Carlos Castilho participaram da Plenária da Região 2, em Medianeira, nos dias 4 e 5 de 
novembro.

Nos dias 4 e 5 de dezembro, a Plenária da Região 1 foi realizada em Pato Branco. Delegados 
e suplentes eleitos para o 11º CNTTR – Contag participaram. O diretor de Assalariados Jairo 
Correa e a diretora de Políticas Sociais Marucha Vettorazzi estiveram presentes.

A Plenária da Região 5 foi realizada em Campo Mourão nos dias 12 e 13 de novembro. Participa-
ram delegados e suplentes eleitos para o 11º CNTTR – Contag, além do diretor de Assalariados 
da Fetaep Jairo Correa, da diretora de Políticas Sociais Marucha Vettorazzi e do diretor de Agrí-
cola José Carlos Castilho.


