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Secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e o prefeito de Curitiba, 
Gustavo Fruet, prestigiaram a solenidade.
A FETAEP lançou, no dia 24 de outubro, duran-
te a comemoração do seu Jubileu de Ouro, a re-
vista “FETAEP – 50 anos de lutas e conquistas”. 
A solenidade festiva contou com a presença do 
prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, do secre-
tário da Agricultura e Abastecimento, Norberto 
Ortigara, do superintendente do Trabalho e Em-
prego, Neivo Beraldin, e do presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (CONTAG), Alberto Broch, entre outros. 

A festa foi prestigiada por 250 participantes, 
entre integrantes da diretoria executiva da  
FETAEP, dirigentes sindicais das dez regionais 
da Federação e representantes de entidades e ór-
gãos públicos ligados – direta ou indiretamente 
– ao trabalho desenvolvido pela Federação. 

FETAEP comemora seu Jubileu de Ouro  
com o lançamento de revista comemorativa

Entre eles, Banco do Brasil, Caixa Econômica, 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Se-
nar), Sistema das Cooperativas de Crédito Rural 
com Interação Solidária (Cresol), Cohapar (Com-
panhia de Habitação Rural), Central dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Orga-
nização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO), Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA), Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), União Nacional 
das Cooperativas da Agricultura Familiar e Eco-
nomia Solidária (Unicafes), Instituto Agronômico 
do Paraná (IAPAR), Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), entre outros. 

Os ex-presidentes da Federação, José Lázaro 
Dumond e Antonio Lúcio Zarantonello, também 

estiveram presentes. Mais informações nas 
páginas 4, 5, 6 e 7. ■

Destaques FetaeP

Outubro Rosa – Encontro Estadual de  
Mulheres Trabalhadoras Rurais + pág. 9

Grito da Terra Paraná  + pág. 12 e 13

Coletivo de Agrária planeja mobiliza-
ção para reforma agrária + pág. 11

Norberto Ortigara, secretário de Agricultura e Abastecimento, representou o governador Beto Richa.
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As expectativas da 18ª edição do Grito da Terra Paraná, 
realizada no dia 24 de setembro, no Palácio do Iguaçu, 
foram superadas. Apesar de não termos realizado a tradi-
cional passeata pelas ruas de Curitiba, a comitiva repre-
sentada por 55 dirigentes sindicais de todo o Estado saiu 
satisfeita com os frutos colhidos durante a audiência com 
o governador Beto Richa. 

Saímos com a sensação de que o governo está atento 
aos nossos anseios e necessidades, além de honrados 
com a forma com que temos sido tratados: com sereni-
dade e respeito. Não podemos deixar de destacar que 
muito desse respeito é fruto do trabalho desempenhado 
pela Federação – que tem encarado com seriedade e 
afinco os desafios em defesa da agricultura familiar e 
dos assalariados(as) rurais.

Entre os avanços positivos desta 18ª edição do GT-PR 
destacamos a contratação de 400 técnicos da Emater 
para 2013 e mais 300 a partir do ano que vem; a manu-
tenção e ampliação do Fundo de Aval; a permanência do 
Piso Estadual com significativos reajustes e do programa 
Trator Solidário, entre outros.

Temos consciência de que muitos dos avanços decorre-
ram, em grande parte, em virtude da sensibilidade do 
governador Beto Richa diante das demandas da FETAEP 
e dos trabalhadores rurais de modo geral. Vamos conti-
nuar pressionando o governo pelos itens da pauta ainda 
não conquistados.

Confira, nas páginas 12 e 13, todas as conquistas refe-
rentes ao 18º Grito da Terra Paraná.

Ademir Mueller
Presidente da Fetaep
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18º Grito da Terra Paraná -
Expectativas superadas

Dia ações Participantes

02 Posse da diretoria do STTR de Tijucas do Sul. Ademir Mueller, Mercedes Demore e Jairo Correa

02 e 
03 Reunião com a superintendência do INSS, na FETAESC. Marucha Vettorazzi

04 Reunião com a empresa Remasa, na FETAEP. Ademir Mueller, Jairo Correa e Clodoaldo Gazola

04 a 
06 Coletivo de Política Agrícola, em Brasília, na CONTAG. José Carlos Castilho e Marcos Maciel

05 Reunião no STTR de Paula Freitas. Ademir Mueller e Jairo Correa

06 Reunião da Câmara Técnica do PNCF, na SEAB, Curitiba. Marcos Brambilla

09 Confraternização do Dia do Médico Veterinário. Ademir Mueller e Neuza Bergamo

11 Reunião da comissão de ética no STTR de General Carneiro. Marucha Vettorazzi e Aristeu Ribeiro

11 a 
13 Reunião no STTR de Capitão Leônidas Marques. Marcos Brambilla

12 Encontro dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus do Sul. Ademir Mueller e Ana Paula Conter Lara

13 Reunião sobre política agrícola na FAEP. José Carlos Castilho e Marcos Maciel

17 Reunião da Regional Sul na FETAEP. Diretoria

18 Posse do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, no Palácio das 
Araucárias, em Curitiba. Mercedes Demore

18, 19  
e 20 Encontro de Saúde em Brasília, na CONTAG. Marucha Vettorazzi

20 Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Sapopema. Ademir Mueller

20 Evento de Juventude Rural em Palotina. Marcos Brambilla

20 Assembleia com trabalhadores de Campo do Tenente para discutir 
acordo coletivo com a empresa Explotex Madeiras Ldta. Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

20 3º Encontro do Feijão. José Carlos Castilho

21 Encontro de dirigentes sindicais do STTR de Virmond. Marucha Vettorazzi e Marcos Maciel

22 III Congresso da CTB, em São Paulo. Ademir Mueller, Jairo Correa e Marucha Vettorazzi

23 Reunião na CONTAG sobre regimento interno das regionais. Ademir Mueller

24 18º Grito da Terra Paraná – audiência com o governador Beto Richa. Diretoria

25 Encontro de Saúde em Brasília, na CONTAG. Marucha Vettorazzi

25 Reunião do Conselho Fiscal do Senar. Jairo Correa

25 Reunião com a Souza Cruz. Ademir Mueller e José Carlos

26 Reunião do Conselho Administrativo da Adapar. Ademir Mueller

26, 27 
e 30

Assinatura de contratos de habitação rural em Espigão Alto  
do Iguaçu, Saudade do Iguaçu e Medianeira. Aristeu Ribeiro

27 Posse da diretoria do STTR de Cantagalo. Marcos Brambilla e Marucha Vetorazzi

27 Reunião do Conselho Universitário da UTFPR, em Curitiba. Marcos Brambilla

27 Reunião do Conselho Estadual de Saúde. Marucha Vettorazzi

30 Reunião do 2º quadrimestre da SESA (Secretaria de Saúde). Marucha Vettorazzi

Dia ações Participantes

01 e 02 Coletivo de Políticas Sociais em Brasília, na CONTAG. Marucha Vettorazzi e Mercedes Demore

02 Reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Fendepec, no Senar. Ademir Mueller

02 e 03 Seminário de Mobilização da Saúde, na CONTAG. Marucha Vettorazzi e Mercedes Demore

04 Projeto de Formação de Saúde no Campo e na Floresta, na CONTAG. Marucha Vettorazzi e Mercedes Demore

04 Reunião da FAO, no Emater. Marcos Brambilla e Ana Paula Conter Lara

08 Encontro sobre Política Agrária em Godoy Moreira. Marcos Brambilla e Matheus Ramos 

10 Atualização dos técnicos operadores do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário. Marcos Brambilla e Ademir Mueller

11 Reunião do coletivo de Agrária da FETAEP. Marcos Brambilla 

14 a 18 Seminário de Desenvolvimento Territorial da Juventude Rural, em 
Sapopema. Marcos Brambilla

15 Reunião sobre Política Agrícola, na Faep. José Carlos Castilho

15 Encontro de Mulheres em Capanema. Mercedes Demore

15 e 16 Reunião na gerência do INSS de Londrina e de Itambé com dirigentes 
sindicais. Marucha Vettorazzi

15 Seminário regional para a promoção da Política Nacional de Emprego 
e Trabalho Decente, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Jairo Correa e Clodoaldo Gazola

15 Audiência no INCRA. Marcos Brambilla

16 Reunião do Conselho Fiscal do Senar. Jairo Correa

17 e 18 Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais, na FETAEP. Mercedes Demore

17 Audiência sobre negociação coletiva na Procuradoria Regional de 
Maringá. Jairo Correa e Clodoaldo Gazola

18 Reunião do comitê executivo da campanha Plante Seu Futuro, na 
SEAB. José Carlos Castilho

22 a 25 Reunião com coordenadores de jovens na FETAEP. Ademir Mueller e Marcos Brambilla.

22 Assembleia de negociação do acordo coletivo com trabalhadores da 
empresa Topigs, em Curitiba. Jairo Correa, Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

24 Comemoração do Jubileu de Ouro da FETAEP e lançamento da 
revista “FETAEP – 50 anos de lutas e conquistas”. Diretoria e convidados

24 e 25 Assembleia ordinária da FETAEP. Diretoria

29 a 31 Reunião da diretoria executiva da CTB. Marucha Vettorazzi

OuTubrO
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Valores de referência da matéria-Prima Leite

Matéria-prima
Setembro 2013

(Valor Final)

Outubro 2013
(Projeção)

Valores de Referência para o CONSELEITE IN62** 
Posto Propriedade 0,9198 0,8992

(**) O “Valor de referência CONSELEITE IN62” refere-
-se a um leite que tem 3% de gordura; 2,9% de pro-
teína; 600 mil uc/ml de células somáticas e 600 mil 
uc/mil contagem bacteriana.

Regional Sul 

Representantes das FETAGs do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Cata-
rina participaram, no dia 17 de setembro, do encontro da Regional Sul realizado 
na FETAEP. A CONTAG também esteve presente, sendo representada pelo pre-
sidente, Alberto Broch, e pelo secretário de Meio Ambiente, Antoninho Rovaris. 
Entre os temas debatidos estavam a representatividade sindical e a reunião do 
conselho da CONTAG, a ser realizada em novembro.

Leite em pauta

STTR de Tijucas do Sul

A presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais de Tiju-
cas do Sul, Marli da Rocha, foi recon-
duzida ao cargo durante a cerimônia de 
posse de diretoria realizada no dia 02 
de setembro. O presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, o secretário de Assala-
riados, Jairo Correa, e a secretária de 
Mulheres e de 3ª Idade, Mercedes De-
more, prestigiaram a posse. 

Cartilha Pronaf

Como tradicionalmente acontece, a FETAEP 
lançou em outubro a cartilha do PRONAF 
com informações voltadas não apenas 
aos agricultores e agricultoras familiares, 
mas também aos dirigentes sindicais, às 
lideranças políticas e aos conselheiros 
municipais, entre outros. Seu objetivo é 
levar informações a quem realmente pre-
cisa para difundir ainda mais o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar. O material já foi distribuído aos 
Sindicatos filiados à FETAEP. Procure o 
STTR mais próximo e pegue a sua.

Veterinários homenageiam FETAEP

A FETAEP foi homenageada na comemo-
ração festiva do Dia do Médico Veterinário, 
realizada pelo Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR), 
no dia 09 de setembro. A homenagem – 
que reconheceu o trabalho realizado pela 
Federação em favor da agropecuária pa-
ranaense - foi entregue a Ademir Mueller, 
presidente da FETAEP. 

STTR de Paula Freitas

A FETAEP está se mobilizando para a 
reabertura do STTR de Paula Freitas, 
fechado em virtude da falta de diretores 
interessados em assumir a entidade. No 
dia 05 de setembro, o presidente da FE-
TAEP, Ademir Mueller, e o secretário de 
Finanças e Administração, Jairo Cor-
rea, foram ao Sindicato para arquivar 
documentos e materiais relevantes para 
posterior reabertura do sindicato.
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Duzentas e cinquenta pessoas prestigiaram a comemoração.

Festa comemora os 50 anos
de história da FETAEP

Durante a solenidade comemorativa do Jubileu 
de Ouro da FETAEP, realizada no dia 24 de ou-
tubro, em Curitiba, o presidente da Federação, 
Ademir Mueller, agradeceu a todos aqueles que 
– direta ou indiretamente – estiveram envolvi-
dos na trajetória de lutas e de conquistas da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado do Paraná: os Sindicatos dos Trabalha-
dores Rurais, a CONTAG, a SEAB, o governo do 
Estado, o Emater, o Senar, o Banco do Brasil, 
entre outros.  “São muitos os envolvidos com a 
nossa história e não conseguiria aqui nominar 
todos eles. Deixo o nosso muito obrigado a to-
dos”, agradeceu Mueller. 

O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, ressal-
tou durante a abertura a importância da agri-
cultura familiar na produção e distribuição de 
alimentos e enfatizou o apoio que a prefeitura 
tem dado ao segmento por meio de programas 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 
Abastecimento. “Reafirmo o compromisso de 
fortalecer a agricultura familiar. Curitiba tem 
um projeto que prioriza a compra de produtos 
da agricultura familiar, como o Armazém da 
Família, e a nossa meta é ampliá-lo. Além dis-
so, já autorizamos a criação de quatro novas 
feiras da agricultura familiar”, destacou Fruet.

Homenagens 
e agraDecimentos
Como forma de agradecimento, após o ato 
solene, todos os envolvidos com a história da 
FETAEP foram homenageados com o rece-
bimento de uma revista e de uma estatueta 
elaborada pelo artesão e trabalhador rural de 
Ortigueira, Tadeu Pinheiro.   

O secretário estadual da Agricultura e Abas-
tecimento, Norberto Ortigara, que na ocasião 
estava representando o governador Beto Richa, 
enalteceu o trabalho desempenhado pelos tra-
balhadores e trabalhadoras rurais no Paraná. 
“Se não fosse a mão de obra de vocês, com cer-
teza o Paraná não seria uma referência no que 
diz respeito à produção agrícola”, salientou. Já 
o presidente da CONTAG, Alberto Broch, para-
benizou a FETAEP pela bela história constru-
ída com muito trabalho e afinco. “Estou muito 
honrado de estar aqui participando dessa fes-
tividade tão importante de uma Federação que 
muito nos orgulha”, destacou Broch.

450 anos

Gustavo Fruet durante a comemoração do Jubileu de Ouro da FETAEP.
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Diretoria executiva HomenageaDa Pelas mãos Do PresiDente aDemir mueller

Demais HomenageaDos

José Carlos Castilho 

Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet. 

Mário Plefk

Representando a Emater, Jose Geraldo Alves.

Superintende do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR), Humberto Malucelli Neto.

Mercedes Demore

Secretário da Agricultura e do Abastecimento do 
Paraná, Norberto Ortigara.

Aristeu Ribeiro

Presidente da Federação dos Trabalhadores nas In-
dústrias do Estado do Paraná (FETIEP), Luiz Ary Gin.

José Lázaro Dumond, presidente da FETAEP de 
1964 a 1982.

Jairo Correa

Superintende do Trabalho e Emprego no Paraná, 
Neivo Beraldin.

Marcos Brambilla

Vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veteriná-
rios do Estado do Paraná (Sindvet), Demétrio Reva.

Antônio Zarantonello, presidente da FETAEP de 
1991 a 2003.

Marucha Vettorazzi 

Presidente da Contag, Alberto Broch.

Ademir Mueller recebeu a homenagem das mãos 
do presidente da Contag, Alberto Broch.

Presidente da CTB estadual, José Agnaldo Pereira.

Tadeu Pinheiro: trabalhador rural e artesão que desen-
volveu as estatuetas entregues aos homenageados. 
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revista “FETAEP - 50 anos de lutas e conquistas” 
registra trajetória da Federação

A publicação “FETAEP – 50 anos de lutas e 
conquistas” faz um resgate histórico de todas 
as ações que o Movimento Sindical parana-
ense desempenha desde 1963. Além disso, 
apresenta aos leitores quem é o Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (MSTTR), como ele está organizado, 
quais projetos desenvolve e quais são as prin-
cipais áreas de atuação. 

Para o presidente da FETAEP, Ademir Muel-
ler, ainda que tenha sido produzida especial-
mente para os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, a revista constitui-se em um impor-
tante instrumento de divulgação à sociedade 
como um todo. “Afinal, a trajetória de lutas e 
de conquistas do MSTTR é pouco conhecida 
pelo público em geral e, com esta publicação, 
pretendemos preencher essa lacuna”, comen-
ta Mueller.

Além de ter sido distribuída durante a festa, 
a revista será enviada aos Sindicatos filiados 
em dia, a autoridades do poder executivo, ju-
diciário e legislativo, aos diretores da CON-
TAG, às demais Federações dos Trabalha-
dores na Agricultura do Brasil e também a 
algumas bibliotecas do Paraná.
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Jubileu de Ouro

Convidados foram presenteados com kit contendo material comemorativo: boné, caneta, chaveiro e boton – todos personalizados com 
a temática dos 50 anos.

Após a entrega das homenagens participantes cantaram parabéns à FETAEP.

Hino nacional com arranjo especial  -  criado pela funcionária da 
FETAEP Paula Shirata - emocionou os convidados.

Ambiente rural foi retratado durante a solenidade, deixando 
o espaço mais aconchegante e familiar aos convidados.

Após o jantar, convidados divertiram-se ao som sertanejo.

4Giro
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Outubro rosa 
Encontro 

Estadual de 
mulheres 

Trabalhadoras 
rurais 

Evento contou com 
a presença de 70 

mulheres das dez 
regionais do Estado.

A FETAEP realizou, nos dias 17 e 18 de ou-
tubro, o Encontro Estadual de Mulheres Tra-
balhadoras Rurais que abordou uma série 
de temas relacionados à saúde e à violência 
doméstica. Entre os palestrantes estavam 
a delegada da Delegacia da Mulher de São 
José dos Pinhais, Selma Regina de Morais, 
a enfermeira chefe da divisão da Saúde da 
Mulher da Secretaria Estadual de Saúde, 
Shunaida Sunobe, e o assessor jurídico da 
FETAEP, Antônio Miozzo.

A delegada esclareceu as dúvidas em torno da 
Lei Maria da Penha, formas de denúncias e ci-

Conselho Estadual dos Direitos da mulher elege nova diretoria 
A nova mesa-diretora do Conselho Estadu-
al dos Direitos da Mulher (CEDM/PR) para a 
gestão 2013/2015 foi empossada no dia 18 de 
setembro, em Curitiba, no Palácio das Arau-
cárias. A FETAEP faz parte do conselho como 
integrante da sociedade civil, sendo represen-
tada pela secretária de Mulheres, Mercedes 
Demore, e pela suplente, a secretária de Políti-
cas Sociais, Marucha Vettorazzi. 

De caráter consultivo e deliberativo, o CEDM 
possibilita a participação popular na elabora-
ção de diretrizes de ação governamental vol-
tadas à promoção dos direitos das mulheres, 
além de atuar no controle social de políticas pú-
blicas de igualdade de gênero. Ao todo, são 52 
conselheiras(os), entre eles representantes go-
vernamentais e da sociedade civil organizada. ■

Outubro Rosa – A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, no dia 08 de outubro, a sessão de lançamento do Outubro 
Rosa que contou com a presença da FETAEP, sendo representada pelas secretárias Mercedes Demore e Marucha Vettorazzi.

tou alguns casos verídicos de violência contra 
a mulher. Já o assessor jurídico da FETAEP 
falou acerca das alterações feitas na legislação 
da Previdência Social, esclareceu dúvidas so-
bre aposentadoria, salário maternidade e auxí-
lio doença. Por fim, a chefe da divisão de Saúde 
abordou questões em torno dos métodos con-
traceptivos, da prevenção do câncer de mama, 
da autoestima e também esclareceu dúvidas. 

O evento foi coordenado pela secretária de Mu-
lheres da FETAEP, Mercedes Demore, e contou 
com a abertura e encerramento do presidente, 
Ademir Mueller, e de demais diretores. ■

Mercedes Demore, secretária de Mulheres da FETAEP, toma posse do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.
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FEATEP participa do 8º Encontro das 
Trabalhadoras rurais de Sapopema e região
Evento contou com a presença do governador Beto Richa.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Paraná participou, no dia 20 de 
setembro, do 8º Encontro das Trabalhadoras 
Rurais de Sapopema e Região. O evento – que 
reuniu cerca de mil mulheres – contou com a 
presença do governador Beto Richa. Segundo 
ele, as trabalhadoras rurais têm jornada du-
pla, às vezes tripla, e – justamente por isso, o 
Estado tem o dever de respeitá-las e de dar-lhes 
melhores condições de renda e de trabalho. 

A FETAEP foi representada pelo presidente 
Ademir Mueller, que, na ocasião, destacou o 
trabalho desempenhado pelas mulheres no 
campo. “Temos que valorizar, cada vez mais, 
a capacidade que a mulher tem de trabalhar, 
de cuidar da família e da casa – muitas vezes 
tudo ao mesmo tempo. A igualdade de direitos 
entre homens e mulheres está entre as metas 
do trabalho desenvolvido pela FETAEP”, disse 
Mueller, aproveitando o ensejo para agradecer 
a atenção que o governo do Estado tem dado 
à categoria trabalhadora rural. “Com educação 
e respeito estamos alavancando ainda mais a 
agricultura paranaense”, salientou.

STTr de Iporã - 
máquina de fraldas
O Grupo de mulheres do STTR de Iporã – em 
parceria com a FETAEP, a Cocamar, a prefei-
tura municipal e a Cáritas Diocesana – está 
encabeçando o projeto de produção de fral-
das descartáveis para adultos carentes. Ao 
todo, quinze mulheres participam do grupo, 
que produz em média 600 fraldas ao mês. O 
trabalho é coordenado por Eliete Nespolo, su-
plente da coordenação regional de Mulheres 
da FETAEP.

encontro
O Encontro de Trabalhadoras Rurais de Sapopema e Região ofertou palestras educati-
vas e serviços sociais. “O objetivo foi aproximar a agricultora da realidade”, explicou a 
presidente do Sindicato de Sapopema, Silvana Cândido. Além do governador e do pre-
sidente da FETAEP, o evento também contou com a presença do prefeito Gimerson de 
Jesus Subtil; do secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Luiz 
Cláudio Romanelli; do presidente da União Geral dos Trabalhadores, Paulo Rossi, e de 
prefeitos dos municípios da região, entre outros. ■

Silvana Cândido, presidente do Sindicato de Sapopema; Ademir Mueller, presidente da FETAEP; e Beto Richa, 
governador do Estado 
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Cortadora de cana terá adicional de 
insalubridade por exposição à fuligem

Fonte: www.trt9.jus.br

4Informes Jurídicos

Fonte: http://portal.trt15.jus.br/ 

O TRT do Paraná resolveu conceder adicional de 
insalubridade em grau máximo a uma cortadora 
de cana de Cambé, no norte do Estado, por expo-
sição à fuligem gerada pela queima de cana no 
período da safra. A decisão alterou sentença de 
primeiro grau, que havia negado o adicional.

“A prática da queima pré-colheita tem enorme 
impacto na sociedade: afeta não só a saúde dos 
trabalhadores diretamente envolvidos com a pro-
dução da cana-de-açúcar, mas também toda a co-
munidade estabelecida em áreas próximas às de 
plantio”, ponderou a Segunda Turma do Tribunal.

Os desembargadores ressaltaram, ainda, a alta toxidade do hidrocarboneto resultante da queima 
e citaram o Decreto 3.048/99 da Previdência Social, que o classifica “como agente patogênico 
para 45 doenças profissionais, dentre elas neoplasia maligna dos brônquios e pulmão, transtorno 
mental orgânico ou sintomático não especificado, neurastenia, conjuntivite, parada cardíaca, 
hipertensão portal, dermatite de contato por irritantes, efeitos tóxicos agudos”.

O fato de o hidrocarboneto da fuligem da queima da cana-de-açúcar não constar da relação 
oficial do Ministério do Trabalho como agente insalubre não impede a concessão do adicional de 
insalubridade, pois a listagem, segundo os desembargadores, “é exemplificativa, e não exaustiva”.

Redigiu o acórdão, do qual cabe recurso, o desembargador relator Ricardo Tadeu Marques da 
Fonseca. Informações referentes a este processo, de número 01773-2011-242-09-00-3, estão dis-
poníveis no site www.trt9.jus.br. ■

a um especialista que constatou a necessidade de 
cirurgia para reconstituição do tendão. Segun-
do o trabalhador, “a reclamada não comunicou 
o acidente ao INSS, deixou de encaminhar o re-
clamante, em tempo oportuno, a um especialista, 
determinando, ainda, o retorno prematuro ao tra-
balho, o que agravou a lesão”.

O trabalhador informou que trabalha desde 
os 14 anos no corte de cana, mas que, após o 
acidente, submeteu-se à cirurgia de enxerto de 
tendão, e que atualmente faz “bicos” na função 
de servente de pedreiro. O perito judicial cons-
tatou que “o dedo indicador da mão esquerda 
apresenta atrofia e anquilose (rigidez) da ar-
ticulação interfalangeana, havendo incapa-
cidade de flexão, o que gera dificuldade para 
apreensão de objeto”. Também afirmou o perito 
que o trabalhador apresenta incapacidade par-
cial e permanente do uso de um dos dedos in-
dicadores, estimada em 15%, porém “não está 
inapto para as atividades que exercia antes do 
acidente”, inclusive porque ele voltou a exercê-
-las na empresa por mais de um ano, apesar 
de a rigidez e atrofia do dedo indicador da mão 
esquerda gerar “sequelas com desconforto e di-
ficuldades de apreensão”.

A 1ª Câmara do TRT-15 negou provimento 
ao recurso da reclamada, um empregador do 
ramo do agronegócio, e manteve a indenização 
arbitrada pelo Juízo da Vara do Trabalho de 
Bebedouro (SP), a título de danos morais, no 
valor de R$ 10 mil, devido ao acidente sofrido 
pelo cortador de cana em horário de trabalho.

A tese de defesa do empregador seguiu no sentido 
de que “o acidente ocorrido no ambiente de tra-
balho decorreu da culpa exclusiva do reclamante 
(trabalhador)”, uma vez que, segundo ela, foram 
tomadas “todas as medidas necessárias à pre-
venção do infortúnio” e, além disso, o trabalhador 
“não comprovou qualquer prejuízo material ou 
abalo moral advindos do acidente”, concluiu.

Segundo consta dos autos, o cortador de cana 
foi contratado em 22 de janeiro de 2007. O 
acidente ocorreu em 13 de maio de 2008, pro-
vocado pelo podão, quando trabalhava no ca-
navial. O trabalhador afirmou que, após afas-
tamento de oito dias, retornou ao trabalho, nas 
mesmas funções, apesar da dor, uma vez que 
o ferimento não estava curado. Por conta dis-
so e diante da gravidade do caso, retornou ao 
ambulatório e foi encaminhado com urgência 

O relator do acórdão, juiz convocado Sér-
gio Milito Barêa, afirmou que é incontes-
tável que houve “acidente típico de tra-
balho”, e que o corte de cana “apresenta 
inerente risco, sujeitando o trabalhador 
a uma probabilidade de acidente dife-
renciada de outras atividades, seja em 
razão do trabalho penoso e do ambiente 
rústico em que é desenvolvida, seja em 
razão do potencial lesivo dos próprios 
instrumentos de trabalho”.

O acórdão salientou que apesar de a re-
clamada ter comprovado o fornecimento 
de EPIs, estes “não foram suficientes para 
inibir os riscos naturais da atividade, ain-
da que o reclamante fosse experiente e que, 
no momento dos fatos, estivesse utilizando 
luva, conforme informado pela testemu-
nha”. A Câmara entendeu, assim, que ficou 
“reconhecida a responsabilidade objetiva de 
que trata o art. 927, parágrafo único, do Có-
digo Civil”, segundo o qual “deve o emprega-
dor responder pelos danos moral e material 
decorrentes do infortúnio”.

(Processo 0234100-97.2008.5.15.0058 RO)

COrTADOr DE CANA ACIDENTADO NO TrAbALHO 
GANHA INDENIZAÇÃO DE r$ 10 mIL
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O coletivo de Agrária da FETAEP avaliou, no dia 11 de outubro, as ações desenvolvidas ao longo do 
ano de 2013 – tanto no que diz respeito à reforma agrária quanto ao Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF) – e traçou algumas propostas de trabalho para 2014. 

Entre elas, o coletivo propôs a realização de uma série de audiências públicas pelo Estado sobre a 
reforma agrária efetuada por intermédio do INCRA e pelo crédito fundiário. “O objetivo é levantar 
o real cenário em que se encontram os agricultores que estão aguardando a desapropriação de 
terras, além de fortalecê-los. Pretendemos, com isso, pressionar os governos federal e estadual e 

o poder judiciário em busca de mais agilidade 
nos trâmites para o acesso à terra”, explica o se-
cretário de Política Agrária, Marcos Brambilla. 

Após as audiências regionais, será realizada em 
Curitiba - em nível estadual - uma audiência pú-
blica na Assembleia Legislativa do Paraná. “Na 
ocasião, provavelmente em março do ano que 
vem, vamos mobilizar nosso público para a re-
alização de passeatas pelas ruas da capital e a 
ocupação de alguns órgãos públicos envolvidos 
com a temática”, menciona Brambilla. O foco, 
segundo ele, é levar ao conhecimento da socie-
dade as propostas do Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) 
com vistas a uma efetiva reforma agrária. 

Além disso, o coletivo também sugeriu algumas 
mudanças nas normas do PNCF, como a am-
pliação do valor do financiamento, a simplifi-
cação do projeto e a atualização das normas de 
enquadramento. ■

Coletivo de agrária delibera pela realização de uma grande mobilizção de massa para agilizar a reforma agrária no Paraná.

Crédito Fundiário em debate
Técnicos habilitados em operar o crédito fundiá-
rio participaram, no dia 10 de outubro, do encon-
tro de atualização que debateu as novas regras 
do Programa Nacional de Crédito Fundiário em 
conjunto com os parceiros envolvidos com a ope-
racionalização: a FETAEP, o Instituto Emater, o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e 
a Secretária de Agricultura e Abastecimento, por 
meio da Unidade Técnica Estadual. 

Segundo o secretário de Política Agrária da 
FETAEP, Marcos Brambilla, o encontro foi 
importante devido à presença do diretor de 
Crédito Fundiário do MDA, Francisco das 
Chagas Filho, mais conhecido como “Chicão”, 
que apresentou - do ponto de vista do gover-
no federal - o atual cenário e as justificativas 
para as novas mudanças. “Os Sindicatos pu-
deram conversar diretamente com os autores 
das mudanças, facilitando, dessa forma, o en-
tendimento”, justificou. 

De acordo com Chicão, o PNCF passa por uma 
fase importante em que há um conjunto de 

medidas marcando a retomada das contratações. “Agradeço o apoio da FETAEP e do sistema 
CONTAG – que muito estão colaborando para que o programa chegue a quem realmente precisa 
– neste atual momento”, salientou.
 
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, afirmou que apesar das dificuldades e do excesso de 
burocracia para a aprovação dos projetos, a Federação tem encarado os desafios com muita de-
dicação e afinco. “Não vamos desanimar”, garantiu. ■ 

Abertura do encontro. Ao centro, Marcos Brambilla e Ademir Mueller.

Coletivo de Agrária planeja mobilização de massa  
para agilizar reforma agrária
Audiência pública estadual deverá mobilizar a categoria em março do ano que vem.



12 FETAEP

Governo recebeu a FETAEP e elogiou a pauta 
do Grito da Terra Paraná

418º Grito da Terra Paraná

Cinquenta e cinco lideranças sindicais ligadas à FETAEP participaram do 18º GTPR.

18º Grito da Terra Paraná apresentou os anseios e as demandas da agricultura familiar  
e dos assalariados(as) rurais ao governador do Estado, Beto Richa. 

Movimento Sindical paranaense em audiência no Palácio das Araucárias, no dia 24  
de setembro, em Curitiba.

Em sua 18ª edição, o Grito da Terra Paraná reuniu 55 lideranças 
sindicais ligadas à FETAEP que juntas apresentaram ao governador 
Beto Richa os anseios e as demandas da agricultura familiar e dos 
assalariados(as) rurais paranaenses. A ação aconteceu no dia 24 de 
setembro, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. 

Além do governador, estiveram presentes o secretário da Agricultura, 
Norberto Ortigara, o presidente do Emater, Rubens Niederheitmann, 
o assessor de Assuntos Fundiários, Hamilton Serighelli, e o secretá-
rio chefe da casa civil, Reinold Stephanes. O presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, coordenou os encaminhamentos da pauta, enquanto 
o assessor da secretaria de Assalariado(a), Clodoaldo Gazola, fez a lei-
tura da pauta. 

O governador elogiou a forma como a FETAEP preparou suas reivin-
dicações e afirmou que o Paraná não medirá esforços para melhorar 
as condições de trabalho e de vida no meio rural. Além disso, se co-
locou à disposição para dialogar com o Movimento Sindical sempre 
que necessário. “Somos um governo aberto. Nada melhor do que ouvir 
quem realmente sente na pele as dificuldades do dia a dia para, juntos, 
garantirmos uma efetiva construção de políticas publicas”, destacou 
o governador que, na ocasião, lembrou que seu plano de governo foi 
elaborado com a colaboração da FETAEP. 

Para Ademir Mueller, os avanços dessa 18ª edição do Grito (ver quadro 
ao lado) decorreram, em grande parte, em virtude da sensibilidade do 
governador Beto Richa diante das demandas da FETAEP e dos traba-
lhadores rurais de forma geral. “Temos muitas reivindicações já aten-
didas pelo governo do Estado – que tem sido muito receptivo às nossas 
causas e tem valorizado o trabalhador rural. No entanto, não podemos 
deixar de nos mobilizarmos em busca de mais benefícios aos nossos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais”, afirmou Mueller. ■

É por meio do Grito da Terra que os trabalhadores rurais mos-
tram sua cara e voz diante da sociedade e das autoridades do 
poder público. Trata-se da maior mobilização do meio rural 
que, desde 1995, reúne milhares de trabalhadores e traba-
lhadoras em busca de melhores condições de vida, trabalho e 
renda. A manifestação, por possuir um caráter reivindicató-
rio, pode ser considerada como uma espécie de data-base dos 
agricultores(as) familiares, dos trabalhadores(as) sem-terra e 
dos assalariados e das assalariadas rurais brasileiras.

grito Da terra
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Conheça as principais reivindicações da FETAEP
Itens da pauta do 18º Grito da Terra Paraná 
com as respectivas respostas do governo.

reivinDicaÇão resPosta Do governo

PermanÊncia Do FunDo De aval.

Problemas de inadimplência dificultam a ampliação do Fundo de Aval, porém o 
governo do Estado se comprometeu a tomar medidas de execução para que novos 
investimentos não sejam prejudicados. Portanto, vai manter e ampliar os recursos 
com um aporte de mais de R$ 1,5 milhão ainda para este ano. O limite passou de 
R$ 28 mil para R$ 50 mil. Pedido aceito.

aumentar a estrutura e quantiDaDe De técnicos Do emater.
Já está aprovada a realização de concurso público ainda para 2013 para a 
contratação de 400 novos técnicos. A partir de 2014 mais 300 deverão ser 
contratados. Pedido aceito.

manutenÇão Do Programa trator soliDÁrio. Em 2013 já passam de oito mil tratores financiados. O programa será mantido 
e ampliado. Pedido aceito.

amPliar o Programa FÁBrica Do agricultor.
O governo acredita ser possível atender esta demanda da FETAEP por meio do 
SISBI-SUASA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animas do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária). 

reFormular o Programa tariFa rural noturna. 
O governo vai analisar, em parceria com a Copel, se haverá impacto no pico de 
distribuição de energia no horário das 18h às 21h. Conforme for o resultado, 
será atendido.

intemPéries - viaBiliZar um seguro Para a  
caFeicultura e Fruticultura. 

O Estado irá levar esta reivindicação ao governo federal. 

reDuÇão Dos custos De ProDuÇão agrÍcola.
O governo do Estado esta avaliando os contratos com as concessionárias de pedágio 
com vistas a reduzir os custos de produção. Além disso, tem feito obras de melhorias 
e duplicação de rodovias em todas as regiões do Estado. Pedido aceito.

intensiFicar Processos De regulariZaÇão FunDiÁria .
O governo do Estado tem feito esforços para sanar esta dificuldade. Até este ano 
foram regularizados mais de quatro mil títulos e esse trabalho de regularização 
continuará com mais intensidade. Pedido aceito.

criaÇão De uma PolÍtica PúBlica De FixaÇão De inDeniZaÇões em 
caso De DesaProPriaÇão De terras Para usinas HiDrelétricas.

O governo garantiu criar critérios para indenizar as famílias desapropriadas de 
maneira justa e condizente com a realidade econômica da região. Pedido aceito.

imeDiato cumPrimento Da lei estaDual nº 17.134, 
De 25 De aBril De 2012, lei Do Bioclima.

O governo iniciará, ainda este ano, o pagamento pelos serviços ambientais em 
conformidade com a Lei Estadual 17.134/2012. Pedido aceito.

manutenÇão Do Piso salarial regional e 
De uma PolÍtica De valoriZaÇão .

O Piso já está sendo mantido pelo governo que, apesar das dificuldades perante 
a classe patronal, garante sua permanência e aplicação de reajustes acima da 
média nacional – mantendo-se como o maior do Brasil. Pedido aceito.

garantia De transPorte gratuito intermuniciPal aos iDosos.
Governo ficou de avaliar a proposta com base na legislação de outros Estados que 
já colocam em prática o transporte gratuito intermunicipal. Após o estudo com 
relação à viabilidade será atendido.

criar o Programa Paranaense De  
inclusão Digital Para o meio rural.

Há a intenção do governo em criar um projeto piloto – em parceria com a COPEL 
e CELEPAR - para a adesão dessa proposta. O pedido será acatado após a ava-
liação do projeto piloto.

Os itens referentes à saúde e à educação do campo ficaram para ser discutidos em audiências individuais com os respectivos secretários de Estado.
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Assembleia geral da FETAEP aprova 
previsão orçamentária para 2014

A última assembleia geral do ano da FETAEP, re-
alizada nos dias 24 e 25 de outubro, contou com a 
presença de 175 dirigentes sindicais da base, sen-
do que destes 146 estavam em condições de voto. 
Após apresentação por parte da secretaria de 
Finanças, a previsão orçamentária para 2014 foi 
aprovada por unanimidade. Além disso, também 
foram informados sobre as ações realizadas pelas 
secretarias da FETAEP – Assalariados, Finanças 
e Administração, Agrícola, Agrária, Juventude, 
Formação e Organização Sindical, Meio Ambien-
te, Mulheres, 3ª Idade, Educação no Campo e 
Políticas Sociais (Habitação, Previdência Social e 
Saúde) – no decorrer de 2013.

conFira aBaixo os  
PrinciPais inFormes:

PreviDÊncia 
Foi abordada a problemática da Lei Complementar 
nº 142 de 2013 – que regulamentou a Lei 7.853/89 
referente à aposentadoria para os portadores de 
necessidades especiais – que não deixa clara como 
será sua aplicação aos trabalhadores rurais. 

erraDicaÇão Do traBalHo 
inFantojuvenil
A FETAEP tem participado dos debates do Fórum 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infanto-
juvenil e tem lutado para diferenciar o que é real-
mente trabalho infantil do que é aprendizagem.

saúDe
A FETAEP reforçou a importância do papel dos conselheiros municipais de saúde para que se-
jam, realmente, conhecedores da realidade rural. Para tal, a Federação deverá iniciar em 2014, 
em parceria com a CONTAG e FIOCRUZ, um trabalho de capacitação que vai formar lideranças 
para uma efetiva implantação de políticas públicas de saúde no campo. 

mulHeres
Como fruto da Marcha das Margaridas, as mulheres paranaenses do campo conquistaram do 
governo federal duas unidades móveis equipadas com três salas para atendimento psicológico, 
jurídico e policial. O objetivo é levar informações às mulheres vítimas de toda a forma de violên-
cia – seja física ou psicológica. As unidades paranaenses deverão chegar no início de 2014. Os 
ônibus irão percorrer todo o Estado.

Previsão orçamentária de 2014 foi aprovada pelos STTRs em dia com a FETAEP.

Diretoria executiva da FETAEP apresentou os trabalhos realizados por suas secretarias durante o ano de 2013.
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terceira iDaDe
A FETAEP realizará o Encontro Estadual da 
Terceira Idade nos dias 12 e 13 de novembro, 
na Casa de Retiros Vicentino, em Curitiba. 
Estarão presentes cerca de 80 participantes. 
As palestras serão ministradas pela presiden-
te do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, 
Bernadete Schenatto, pela médica geriatra, 
Adriane Miró, pelo assessor jurídico da FE-
TAEP, Antonio Miozzo, e pelo coordenador da 
Regional Sul, José Cadoná.

eDucaÇão Do camPo
Foi informado aos presentes a respeito do cur-
so Interdisciplinar de Educação do Campo, na 
área de Ciências Humanas e Sociais, da Uni-
versidade Federal da Fronteira Sul de Laran-
jeiras do Sul (UFFS). As inscrições seguem até 
o dia 14 de novembro e as provas serão reali-
zadas no dia 24 de novembro. A FETAEP for-
necerá a cada aluno uma carta de indicação 
que contará como bonificação no momento da 
seleção dos candidatos. O objetivo do curso é 
contribuir para a construção de um projeto de 
formação de educadores que sirva como refe-
rência para fortalecer a educação do campo.

juventuDe
O Festival Estadual da Juventude deverá 
acontecer no primeiro semestre de 2014 com 
a abordagem de temas importantes da agenda 

nacional e internacional, tais como: sucessão 
rural, combate à fome, acesso à terra, mudan-
ças climáticas e ano internacional da agricul-
tura familiar. 

agrÁria
Em março de 2014 a FETAEP irá encabeçar 
uma mobilização pelas ruas de Curitiba com 
vistas à agilidade nos processos de reforma 
agrária. Mais informação na página 15.

FinanÇas e aDministraÇão
A FETAEP orientou aos STTR´s que façam a 
adesão do novo sistema para a emissão da 
guia de contribuição sindical que, além de ser 
mais prático, permite o acompanhamento on-
line dos pagamentos efetuados.

agrÍcola
Foram repassados informes do coletivo nacio-
nal de Agrícola, entre eles os novos critérios 
de enquadramento para a Declaração de Ap-
tidão ao Pronaf, os processos para a regula-
mentação da Agência Nacional de ATER e o 
Plano Safra, entre outros.

HaBitaÇão
Foi apresentado aos dirigentes o novo contra-
to firmado com a empresa QICOMEX, que as-
sumirá os empreendimentos de mais quinze 
municípios. Além disso, a situação do convê-

nio com a Cohapar e com o Banco do Brasil 
também foram apresentadas. 

meio amBiente
Depois de aprovado o Código Florestal com al-
gumas vantagens aos agricultores familiares – 
se comparado aos grandes produtores – inicia 
em 2014 o cadastramento das propriedades 
rurais por meio do CAR (Cadastro Ambiental 
Rural): registro eletrônico obrigatório para to-
dos os imóveis rurais com a finalidade de in-
tegrar as informações ambientais referentes à 
situação das Áreas de Preservação Permanente 
- APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas 
e dos remanescentes de vegetação nativa, das 
Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas 
das propriedades e posses rurais do país. 

FormaÇão e organiZaÇão sinDical
A FETAEP, que se aproxima do seu 2º Congres-
so dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
salientou a importância de se colocar em práti-
ca o repensar das práticas sindicais que tanto 
foi defendido no 1º Congresso. Para tal, se dis-
põe a ajudar na reorganização dos STTRs e na 
implantação dos novos estatutos. Além disso, 
também pediu que os dirigentes fiquem aten-
tos quanto às exigências da nova portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a de 
número 326, que exige a comprovação da ativi-
dade rural. ■

O encerramento da última assembleia 
do ano foi realizado pelo presidente da 
FETAEP, Ademir Mueller, que fez um ba-
lanço das ações de 2013. “Foi um ano de 
muito trabalho e de importantes parce-
rias. A FETAEP nunca foi tão requisita-
da para participar de eventos, de grupos 
de trabalhos e de reuniões de conselhos. 
Tudo isso demonstra que estamos no ca-
minho certo e realizando um bom traba-
lho”, comentou.

Na sequência, Mueller encabeçou o tra-
dicional sorteio de final de ano. Cinco 
computadores de mesa e dez tablets fo-
ram sorteados aos STTRs em dia e que 
estavam presentes. 

encerramento

Ganhadores dos prêmios sorteados pela FETAEP: cinco computadores de mesa e dez tablets.
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De 24 a 30 de setembro, o Paraná sediou o III módulo do curso de formação político 
sindical da Escola de Formação da Contag (ENFOC) da Regional Sul. Representantes 
dos três estados estiveram presentes. Na foto, todos os educandos durante a formatura, 
realizada na FETAEP, no dia 29 de setembro.

FETAEP sediou, no dia 15 de outubro, o Encontro Regional de Multiplicação Criativa da 
regional 10 da Federação. 

Integrantes do conselho administrativo da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 
(ADAPAR) estiveram reunidos em Curitiba, no dia 26 de setembro. O presidente da FETA-
EP, Ademir Mueller, é um dos integrantes do conselho. 

Coletivo de Jovens avaliou as ações desempenhadas em 2013 e traçou algumas agen-
das de trabalho para 2014. Além disso, o grupo fez uma visita técnica à Ceasa (Central 
de Abastecimento do Paraná) para conhecer a estrutura e visualizar, na prática, como 
a agricultura familiar consegue escoar sua produção. Visitaram também a Assembleia 
Legislativa e o Palácio Iguaçu.

De 29 a 31 de outubro, jovens trabalhadores(as) 
rurais do Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, 
Argentina, Nicarágua, México e Peru estiveram 
reunidos em Brasília, no Seminário Internacional 
da Juventude Rural pela Reforma Agrária e Crédito 
Fundiário, realizado pela CONTAG. A FETAEP esteve 
presente, tendo sido representada pela assessora da 
secretaria de Juventude, Ana Paula Conter Lara, e pelos 
coordenadores regionais de jovens, Frank Pegoraro 
(STTR de Assis Chateaubriand) e Alexandre Leal dos 
Santos (STTR de Cantagalo). 


