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A FETAEP saiu satisfeita com os resultados ob-
tidos na última edição do Show Rural Coopavel, 
realizada de 03 a 07 de fevereiro de 2014. Du-
rante os cinco dias da feira, a Federação – em 
parceria com o SENAR e com o Instituto EMA-
TER – conseguiu mobilizar mais de seis mil tra-
balhadores rurais, entre eles agricultores fami-
liares e alguns assalariados rurais. Esta foi a 
9ª participação da FETAEP no Show Rural que, 
ao propiciar a participação desses trabalhado-
res no evento, busca incentivar a melhoria das 
propriedades rurais por meio do aprendizado 
de novas técnicas de produção. 

FETAEP leva seis mil 
agricultores ao Show Rural 
e sai satisfeita com os 
resultados obtidos

“Ao inseri-los em um ambiente repleto de 
novidades, buscamos estimulá-los para que 
possam incrementar a renda da família com 
a adoção de medidas simples, como a diversi-
ficação da produção e o manejo de solo – au-
mentando, dessa forma, a produtividade e a 
qualidade dos produtos”, comenta o presiden-
te da Federação, Ademir Mueller, que partici-
pou dos cinco dias do evento recepcionando 
as caravanas, juntamente com os secretários 
Marcos Brambilla, Jairo Correa, José Carlos 
Castilho e Aristeu Ribeiro, além de dirigentes 
e assessores da Região Oeste.■

Destaques FetaeP

Motoristas de empresa  
sucroalcooleira são enquadrados  
como trabalhadores rurais. + pág. 8

Combate à violência – Unidades  
Móveis chegam ao Paraná.  + pág. 11

Habitação Rural em Astorga. + pág. 10

show RuRal 2014

João Gonçalves da Luz, 61 anos, natural de 
Jesuítas, foi um dos trabalhadores levados 
pela FETAEP ao Show Rural. Para ele, que 
trabalha com mandioca, café e frutas, na sua 
propriedade de dois alqueires, visitar o parque 
tecnológico é uma excelente oportunidade para 
o agricultor captar ideias. “Já levei algumas ex-
periências e mudas que deram certo na minha 
propriedade. Aqui aprendi a manter a terra 
com cobertura, triturando a cana do milho, 
além de evitar a queima de entulhos. Também 
já levei para casa mudas de grama e de capim 
que se deram muito bem na minha proprieda-
de”, comenta o agricultor familiar. 

Mais informações nas páginas 04, 05, 06 e 07.
Estande da FETAEP recebeu 150 caravanas no decorrer da semana.
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Mais um ano se inicia e junto com ele muitos desafios serão 
enfrentados pela FETAEP. Entre os principais, destacamos o 
enfrentamento do debate em torno da ruptura do Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) 
em duas categorias: a agricultura familiar e o assalariamento 
rural. Sem dúvida essa pauta será amplamente discutida pela 
nossa base sindical, a fim de defender a unicidade sindical. 
Mesmo diante de um cenário nacional que tende pela segre-
gação, não vamos desanimar e muito menos desistir da luta.

Além dessa importante pauta, teremos também nossas ações 
do dia a dia – que não são poucas. A primeira do ano foi o 
Show Rural Coopavel, onde participamos pelo 9º ano conse-
cutivo de forma muito proveitosa – tanto do ponto de vista 
político quanto da participação de público. Quero deixar aqui 
meus agradecimentos à equipe de trabalho da FETAEP e da 
regional Oeste que se empenhou na busca pelo sucesso. Es-
tão de parabéns!

Ainda em fevereiro tivemos a nossa tradicional assembleia 
que, entre outros temas, teve como pauta principal a dis-
cussão da Convenção Coletiva de Trabalho. Já em março 
acontecerão as comemorações em torno do mês da mulher. 
Nos meses subsequentes somaremos esforços para preparar 
e discutir o Grito da Terra Brasil, que deverá acontecer no 
final de abril ou início de maio. Além disso, a FETAEP reali-
zará o Festival Estadual da Juventude e também participará 
do Festival Nacional com uma grande comitiva.

Na sequência já começaremos a preparar a pauta do Grito da 
Terra Paraná – afinal não podemos esquecer que nos meses 
de junho e julho sediaremos a Copa do Mundo – o que de 
certa forma prejudicará um pouco o andamento do trabalho.  
Nesse sentido, nossa expectativa é realizar o GT PR ainda em 
junho, antes do mundial de clubes e do período eleitoral que 
tomará conta do Estado nos meses seguintes. 

Em outubro iniciam-se ainda as discussões em torno das 
dez plenárias regionais FETAEP com vistas à elaboração do 
2º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais, a ser realizado provavelmente em março de 2015. 
Para encerrar o ano, teremos a nossa assembleia de previsão 
orçamentária para 2015. 

Como puderam ver, será um ano apertado com mais de 200 
encontros – entre seminários, oficinas e reuniões – além de 
algumas visitas técnicas. Diante disso, pedimos o apoio de 
todos os envolvidos direta ou indiretamente com a FETAEP: 
secretários, Contag, Regional Sul, dirigentes, assessores e 
funcionários.

Um forte abraço e um ótimo ano a todos e a todas.
Ademir Mueller
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Dia ações Participantes
01 Reunião da Regional 6, em Santa Fé. Ademir Mueller e Neuza Bergamo

03 a 07
Reunião da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhado-
ras Rurais da Contag. Mercedes Demore

03
Reunião com produtores de mandioca da região de Ma-
ringá, na Procuradoria do Trabalho do município. Clodoaldo Gazola e Aparecido Calegari

03
Reunião do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, 
no Ministério Público do Trabalho, em Curitiba. Marucha Vettorazzi

03 a 07 Show Rural Coopavel, em Cascavel. Ademir Mueller, José Carlos Castilho, Aristeu Ri-
beiro, Marcos Brambilla e Jairo Correa

04 Reunião da Regional 09, em Jardim Alegre. Mário Plefk
05 Reunião do Conselho Estadual de Saúde, em Curitiba. Marucha Vettorazzi
11 Coletivo de Mulheres. Mercedes Demore
11 Lançamento da Operação Safra, no Palácio Iguaçu. Ademir Mueller

12 e 13 Reunião da Regional Sul da Contag, em Porto Alegre. Ademir Mueller, Mário Plefk, Jairo Correa, José Car-
los Castilho, Marcos Brambilla e Mercedes Demore

17 Reunião com o superintendente do Trabalho, Neivo Beraldin. Ademir Mueller, Jairo Correa, Carlos Buck e Clo-
doaldo Gazola

18 Reunião da diretoria da FETAEP. Diretores
18 Reunião do Conseleite. José Carlos Castilho
19 Coletivo de Jovens na FETAEP. Ademir Mueller e Marcos Brambilla
19 Coletivo de Agrária na FETAEP. Ademir Mueller e Marcos Brambilla

20 Coletivo de Finanças e Administração na FETAEP. Ademir Mueller, Jairo Correa, Marcos Brambilla, José 
Carlos Castilho, Marucha Vettorazzi e Aristeu Ribeiro

24
Reunião sobre título agrário com o STR de Piraí do Sul 
e alguns trabalhadores. Diretoria

25 Reunião da diretoria geral, na FETAEP. Diretores
26 e 27 Assembleia Extraordinária da FETAEP sobre Convenção Coletiva. Diretores

27
Reunião da Comissão Executiva da Violência contra a 
Mulher, no Palácio das Araucárias. Mercedes Demore

Dia ações Participantes
13 Eleição do STTR de Inácio Martins. Marucha Vettorazzi

14 Reunião do Conseleite, em Curitiba. José Carlos Castilho
22 Reunião com a Cargil, na FETAEP. Ademir Mueller e José Carlos Castilho

23 Reunião do Conselho Estadual da Mulher, no Palácio 
das Araucárias em Curitiba. Mercedes Demore

28 Reunião do Conselho do Senar, em Curitiba. Ademir Mueller

28 Reunião no Palácio das Araucárias, em Curitiba, para 
planejar a entrega das Unidades Móveis. Mercedes Demore e Marucha Vettorazzi

29 Reunião do Conselho Estadual do Trabalho, em Curitiba. Jairo Correa
30 Visita ao terreno da Casa da Mulher Brasileira, em Curitiba. Marucha Vettorazzi

30 Reunião com a nova equipe de agronegócio do Banco 
do Brasil, na FETAEP. Diretoria
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Posse em Barbosa Ferraz

No dia 7 de fevereiro, a FETAEP - representada pelo delegado regional Sérgio 
Malaquias de Souza e pela assessora regional Solange Santos - prestigiou a 
posse da nova diretoria do STTR de Barbosa Ferraz. Pelos próximos cinco anos, 
o STTR será comandado por Paulo César Baia. O evento contou com a presença 
de autoridades locais, entre eles o prefeito Gilson Cassol.

Educação do campo Moreira Sales
O STTR de Moreira Sales está incentivando a participação da jovem Natália 
Oliveira Leite, 17 anos, no processo seletivo do curso de Licenciatura em Edu-
cação do Campo, câmpus da UTFPR em Dois Vizinhos. O Sindicato irá arcar 
com as despesas de transporte e com o pagamento da taxa de inscrição. A 
FETAEP parabeniza a iniciativa do STTR e deseja sucesso à estudante.  

Posse em São Jorge do Patrocínio

A nova diretoria da STTR de São Jorge do Patrocínio tomou posse no dia 
14 de dezembro de 2013. O mandato de quatro anos será comandado por 
Egidio Facci que, na ocasião, foi empossado pelo delegado regional Márcio 
Serenini. O evento contou com a presença do secretário de Política Agrícola, 
José Carlos Castilho, que também tomou posse na diretoria do STTR. A 
cerimônia foi prestigiada por autoridades locais. 

Aniversário
A FETAEP parabeniza Otávio José Menezes, presidente do STTR de 
Brasilândia do Sul, pelos 82 anos completados no dia 14 de fevereiro.  
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Inciativa da FETAEP, em parceria com o Senar, visa estimular a 
melhoria das propriedades rurais da agrigultura familiar.

Diretoria da FETAEP e dirigentes da Reginal 
Oeste orientavam trabalhadores sobre os lo-
cais voltados à agricultura familiar.

Moacir de Oliveira Graciano, 56 anos, pro-
prietário de dois alqueires de terra, admira os 
tomates expostos na área voltada à agricul-
tura familiar montada pelo Instituto Emater. 
Ele confessa: “sempre planto tomates, mas os 
meus não ficam tão bonitos assim”. 

Dirce Maria Bolgenhagnn, assalariada rural, 
e as agricultoras familiares Helena de Morais 
e Elza Marton, todas de Medianeira, buscam 
informações sobre a agroindústria familiar. 

Vladislau Langrinsk e sua esposa, Lúcia Lan-
grinsk, participaram do Show Rural com a 
caravana de Santa Terezinha. Nesta edição, 
buscaram informações sobre agroecologia no 
cultivo de orgânicos – carro-chefe da proprie-
dade do casal. 

Agregando conhecimentos

Show Rural: 
aprendizado a céu aberto

Iapar, Embrapa, Emater, agroindústria familiar, agroecologia, artesanato, hortifrúti, espaço da 
juventude, entre outros, foram alguns dos locais recomendados pelo MSTTR aos visitantes do 
Show Rural 2014. Durante a semana de 03 a 07 de fevereiro, os dirigentes sindicais da FETAEP 
e da região Oeste repassaram orientações acerca do evento e também do Movimento Sindical 
visando otimizar o tempo de visita dos participantes do Show Rural.

Parque tecnológico.

ConHEçA A SEgUiR UM PoUCo dA HiStóRiA dE AlgUnS viSitAntES do PARqUE 
tECnológiCo, ASSiM CoMo SEUS AnSEioS E oBJEtivoS JUnto Ao EvEnto.
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Cristiano Dente, 26 anos, Três Barras do Paraná – trabalha na pro-
priedade de quatro alqueires com os pais e sua esposa.

Juliana Sheibler, 
27 anos, e Julita 
Sheibler, 24 anos. 

Frequento o Show Rural há cinco anos e sempre venho buscar novos 
modelos de plantio para diversificar a minha produção na proprie-
dade. Trabalho com fumo, milho, soja e agora estou começando com 
eucalipto. Hoje, em específico, vim procurar mais informações para o 
tratamento de palanque de eucalipto. Além disso, quero pegar algu-
mas amostras de sementes. É muito positiva a iniciativa da FETAEP 
e do STR em mobilizar os trabalhadores, pois facilita a nossa partici-
pação no Show Rural.Esta foi a primeira vez que as irmãs Juliana e Juli-

ta Sheibler participaram do Show Rural por meio de 
uma caravana enviada pela FETAEP e coordenada 
pelo STTR de Três Barras do Paraná. Dessa vez pro-
curaram mais conhecimentos para a produção leiteira. 
Ambas trabalham na propriedade do pai, de oito al-
queires, com vacas leiteiras. “Fomos criadas na agri-
cultura familiar e desistimos de ir para cidade por cau-
sa do rendimento que conseguimos tirar com o leite. 
Não teríamos essa renda na cidade”, afirma Juliana, 
de 27 anos. Já Julita destaca: “somos donas do nosso 
próprio negócio e ainda temos a oportunidade de estar 
próximas da nossa família”. O pai das jovens trabalha 
com outra atividade, a suinocultura.

Está é a 5ª vez que Adelino Antonio Lagni, 69 anos, participa do Show 
Rural com a caravana de Catanduvas. Segundo ele, a assistência re-
cebida do Movimento Sindical – que vai desde o transporte, refeição até 
orientações acerca do Show – é muito boa. “Se não fosse isso talvez eu 
não conseguiria ter participado tantas vezes “, comenta o agricultor que 
trabalha com gado de leite e de corte e também planta milho e feijão 
na sua propriedade de 18 alqueires. Nesta edição do Show Rural ele 
pesquisou os preços de tratores de médio porte que se enquadrem nas 
suas atividades como agricultor familiar. 

Adelino Antonio Lagni, 
69 anos, Catanduvas.

Opinião

Ariovaldo Lino dos Santos, de Lupionópolis, vi-
sita pela primeira vez o Show Rural. Ele ficou 
encantado com a ideia do aquecedor solar ex-
posto na área de agroecologia do Instituto Ema-
ter. “Vou construir um desse na minha proprie-
dade para economizar energia”, comentou. 

Todo ano a família de Élio Tasso, 57 anos, faz questão de visitar o Show Rural com as caravanas 
do STTR de Capitão Leônidas Marques. Em seis alqueires de terra, ele trabalha com 25 vacas 
leiteiras. Neste ano, excepcionalmente, ele não pretende investir na propriedade por conta do 
futuro incerto que paira sobre suas terras. Ele e sua família estão entre os diversos trabalha-
dores que serão prejudicados pela barragem do Alto Iguaçu. “Não podemos investir sem saber 
se o valor que eles vão pagar pela nossa propriedade será suficiente para comprarmos outra no 
mesmo porte”, afirma. 

Jovem casal de Santa Terezinha, Jéssica de 
Oliveira, 23 anos, e Henrique de Oliveira, 26 
anos, buscam novos projetos para a produção 
de hortifrúti e para a pequena indústria de pa-
nificação que possuem em sua propriedade de 
½ hectare.

Trabalhadores chegavam a todo instante.
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Durante a semana do Show Rural, cerca de 
2 mil jovens presentes nas caravanas en-
viadas pelo MSTTR foram encaminhados 
também ao Espaço dos Jovens – ambien-
te idealizado pela FETAEP, pelo Instituto 
Emater e pela Arcafar-Sul com o objetivo 
de motivar a permanência da juventude na 
área rural. Durante a semana, as três en-
tidades fizeram um trabalho em conjunto 
visando difundir as ações de cada uma e, 
dessa forma, conscientizar a juventude so-
bre seu futuro profissional.

A FETAEP foi representada pelo secretário 
de Juventude, Marcos Brambilla, e pelo 
coordenador regional, Alexandre Leal dos 
Santos, de Cantagalo. Ambos recepciona-
ram os participantes e apresentaram três 
experiências de sucesso de jovens que ini-

ciaram seus projetos de vida por meio do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras Rurais (STTR). “Todos os casos de su-
cesso acessaram as políticas públicas con-
quistadas pelo MSTTR – crédito fundiário, 
Pronaf e habitação rural, entre outros – e 
suas histórias puderam servir de exemplo 
para essa nova geração que está por vir”, 
ref letiu Brambilla.

Os jovens também conheceram algumas 
opções de diversificação de culturas por 
meio da Cartilha de Oportunidades aos Jo-
vens Rurais – elaborada em parceria com 
as três entidades e também com o Senar. 
“O material didático distribuído apresentou 
alternativas de produção e de renda que 
podem ser desenvolvidas nas propriedades 
rurais. Incentivando, dessa forma, uma efe-

tiva sucessão rural com a permanência da 
juventude no campo”, salienta o secretário 
de Juventude. 

show RuRal 2014

FETAEP, Emater e Arcafar criaram o “Espaço dos 
Jovens” para a apresentação de palestras e gincanas.

Juventude teve 
um espaço voltado 
exclusivamente para ela

Secretário de Juventude da FETAEP, Marcos Brambilla, e o coordenador regional, Alexandre Leal dos Santos, de Cantagalo, apresentaram à juventude ações desenvolvidas pela FETAEP e 
Sindicatos, além das possibilidades de renda e de crescimento dentro da propriedade. 

Cartilha voltada à juventude é 
fruto da parceria entre FETAEP, 
Emater, Arcafar-Sul e Senar-PR.

Gincanas mobilizaram a juventude.
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Caminhões-caçamba 
do PAC 2 são doados a 
municípios do Paraná 

A FETAEP participou da solenidade que 
entregou a 50 municípios do Paraná ca-
minhões-caçamba. Os veículos vão au-
xiliar as prefeituras no cuidado das vias 
que ligam a cidade às áreas rurais. O 
presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
foi convidado para falar durante a ceri-
mônia em nome dos pequenos produto-
res rurais. O ato aconteceu no dia 06 de 
fevereiro, no auditório da Coopavel, no 
Show Rural. ■

Equipe de Trabalho.

 AUDIÊnCIAS – Importantes debates aconteceram durante a semana

Reunião com o gerente regional do INSS de 
Cascavel, Nelson Luiz dos Santos, debateu a 
padronização dos atendimentos da Previdência 
Social. Além disso, foi discutida a demora na 
realização das perícias médicas.

O tema central da reunião com o INCRA foi 
discutir a situação dos assentamentos ru-
rais do Paraná – principalmente daqueles 
coordenados pela CONTAG e que contam 
com o apoio logístico da FETAEP. 

Agenda do MSTTR com o Banco do Brasil 
abordou o Pronaf e a sua operacionalidade 
no Paraná. 

A ex-ministra da Casa Civil, Gleisi Hoff-
mann, também visitou o estande da FETAEP 
durante sua passagem pelo Show Rural. 

Assis do Couto também marcou sua 
presença junto à agricultura familiar.

O Secretário da Agricultura e do Abaste-
cimento, Norberto Ortigara, acompanhado 
do presidente do Instituto Emater, Rubens 
Niederheitmann, aproveitaram a visita para 
reforçar e fortalecer a parceria com o Mo-
vimento Sindical. A FETAEP aproveitou a 
ocasião para cobrar algumas pendências 
referentes ao repasse de verba da Cohapar à 
FETAEP e sobre a burocracia do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário.

INCRa BaNCo Do BRasIl INss

DeP. FeD. assIs Do Couto

GleIsI hoFFmaNN 

seaB e emateR
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Direitos 
Previdenciários

LEITE EM PAUTA

A Primeira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho deso-
brigou a empresa Adecoagro 
Vale do Ivinhema Ltda. de re-
conhecer, como integrantes da 
categoria diferenciada dos tra-
balhadores em transporte de 
cargas e similares, seus mo-
toristas que realizam o trans-
porte de cana das plantações 
para a usina.

Esta decisão do TST reforça o 
entendimento da FETAEP de 
que os trabalhadores de usina 
de cana-de-açúcar, ou outras, 
são considerados rurícolas – 
desde que a atividade prepon-
derante seja a rural – devendo, 
portanto, ser representados 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais. 

A FETAEP esteve presente, no dia 12 de dezembro, na 11ª reu-
nião do Fórum Interinstitucional Previdenciário da 4ª Região, 
realizado na Justiça Federal do Paraná. O Fórum tem como 
meta discutir a padronização e o aperfeiçoamento dos procedi-
mentos nas demandas previdenciárias da Justiça Federal. En-
tre os temas discutidos estavam a aposentadoria por idade do 
trabalhador boia-fria que obteve o direito após 31/12/2010 e a 
realização de um encontro regional dos Fóruns Previdenciários 
do RS, de SC e do PR. A FETAEP foi representada pelo presi-
dente Ademir Mueller e pelo assessor jurídico Antonio Miozzo.

4Informe Jurídico

Motoristas de empresa sucroalcooleira são 
enquadrados como trabalhadores rurais

Entenda o caso 

A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores 
em Transporte de Cargas e Similares de Mato Gros-
so do Sul, sustentando que representava a classe dos 
motoristas e que o imposto sindical recolhido dos pro-
fissionais da empresa estava sendo repassado indevi-
damente ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias de Açúcar e Álcool de Mato Grosso do Sul. Tendo 
o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS) 
mantido a sentença que reconheceu a representativi-
dade do sindicato “relativamente aos trabalhadores que 
realizam transporte de cargas em vias públicas”, a em-
presa recorreu ao TST, alegando que seus empregados 
são rurais e devem ser enquadrados pela sua atividade 
preponderante, ou seja, do setor agroindustrial.

Segundo o ministro Hugo Carlos Scheuermann, rela-
tor do recurso na Primeira Turma, no entendimento 
da Orientação Jurisprudencial 419 da Subseção 1 Es-

pecializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, 
os empregados de empresa que exerce atividade eco-
nômica preponderantemente rural são considerados 
rurícolas, visto que “é a atividade preponderante da 
empresa que determina o enquadramento”.

O relator esclareceu ainda que o fato de os motoristas 
da empresa não atuarem somente no âmbito rural, 
uma vez que trafegam também em rodovias estadu-
ais, como sustentou o sindicato, não afasta, por si só, 
o seu enquadramento como rurícolas. É o que deter-
mina a Orientação Jurisprudencial 315 da SDI-1.

Assim, o relator votou no sentido de dar provimento 
ao recurso para julgar improcedente a demanda do 
sindicato. Seu voto foi seguido por unanimidade.   

Processo: RR-464-76.2011.5.24.0056        FO
N

TE
: T

ST
.

vAloRES dE REFERÊnCiA dA MAtÉRiA-PRiMA lEitE

MATéRIA-PRIMA
DEzEMBRO 2013

(VAlor FinAl)
JANEIRO 2014 

(ProjEção)

Valores de referência para o ConSElEiTE in62**

Posto Propriedade 0,7655 0,7436

(**) O “Valor de referência CONSELEITE IN62” refere-se a um leite que tem 3% de gordura; 2,9% 
de proteína; 600 mil uc/ml de células somáticas e 600 mil uc/mil contagem bacteriana.
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PR se prepara para o 
2º Festival Estadual da Juventude

Regional 3 da FETAEP planeja ações para 2014

Cerca de 400 jovens deverão participar do 
2º Festival Estadual da Juventude Rural 
– evento organizado pela FETAEP que tem 
como objetivo debater os principais temas 
de interesse da juventude rural: acesso à 
terra, políticas públicas, soberania e se-
gurança alimentar, educação do campo, 
trabalho e renda, cultura, esporte e lazer 
e também sindicalização, entre outros.

Segundo o secretário de Juventude, Mar-
cos Brambilla, o foco é debater tais te-
mas com uma juventude já politizada e 
conhecedora da realidade sindical. “Toda 
a discussão dessa etapa estadual servirá 
de embasamento para o Festival Nacional 
da Juventude, a ser realizado em Brasília, 
no ano que vem”, disse Brambilla justifi-

A FETAEP, representada pelo presidente Ademir 
Mueller, pelo o secretário de Política Agrícola, 
José Carlos Castilho e pela secretária de Mu-
lheres e de Políticas Sociais, Mercedes Demo-
re, participaram da reunião da regional 3, em 
Umuarama, no dia 11 de dezembro de 2013. A 
reunião discutiu o trabalho realizado pela FE-
TAEP visando conter o surgimento de entidades 
sindicais paralelas ao MSTTR. Todos os partici-

cando a importância da etapa estadual - que 
deverá ocorrer de 07 a 09 de maio, em Pontal 
do Paraná. 

PlEnáRiAS – Vale destacar que antes de 
realizar a etapa estadual, a juventude rural 
realizará nos meses de março a abril dez 
plenárias regionais que deverão mobilizar, 
ao todo, cerca 1000 jovens. “Os debates le-
vantados na fase regional servirão de subsí-
dio para o Festival Estadual”, complementa 
Brambilla. 

Parte do gasto com o Festival – tanto no esta-
dual quanto no nacional – será custeado pelos 
próprios jovens por meio de uma rifa elabora-
da pela comissão Estadual de Jovens que já 
está sendo vendida em todo o Estado.  ■

pantes concordaram com as ações propostas 
e optaram por permanecer unidos contra essa 
ameaça que vai contra a unicidade sindical. 

Além desse tema, o presidente da FETAEP re-
passou alguns informes a respeito das ações 
realizadas em 2013 pela Federação e agrade-
ceu a atuação da Regional 3 que, “graças à sua 
organização, sempre mobiliza grande número 

de trabalhadores nos eventos da FETAEP em 
parceria com o Senar”, informou. Nesse sentido, 
o superintendente Estadual do Senar, Humberto 
Maluceli, que também estava presente, salientou 
a satisfação do Senar diante do poder de mobili-
zação do MSTTR ao congregar tantos trabalha-
dores e trabalhadoras rurais. Na sequência, foi 
realizado um almoço de confraternização para 
os sindicalistas e seus familiares.

FETAEP e Senar se reúnem com dirigentes e assessores da Regional 3.
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STTR de Astorga entrega 14 casas no meio rural

Regional Sul da 
COnTAG reunida em 

Porto Alegre

4Habitação Rural 

Conheça algumas unidades construídas por meio da parceria 
entre FETAEP, Sindicato, Cohapar, Prefeitura e Caixa Econômica.

No dia 21 de janeiro de 2014, o STTR de Astorga comemorou a entrega de mais 14 casas rurais 
construídas por meio da parceria entre o Sindicato, a Cohapar, a Prefeitura Municipal e a Caixa Eco-
nômica Federal. “Nosso trabalho é longo, porém é muito gratificante quando vemos as residências 
prontas para receber a família trabalhadora rural”, comemorou o presidente do STTR, Claudinei de 
Carli, que também agradeceu o apoio recebido da FETAEP ao orientar os Sindicatos na organização 
dos grupos de agricultores familiares.

Segundo ele, o papel do STTR nesse processo foi o de organizar as famílias interessadas; enquanto a 
Cohapar fez o trabalho social e os projetos; a prefeitura fez a terraplanagem e, por fim, a Caixa libe-
rou os recursos para a realização do sonho das famílias de Adriano Zanchi, Devair Franco Cabrera, 
Ednilson Gonçalves de Moraes, Eudemar Hoflinger, Elton Eduardo Schelles, Francisco Herminio Pe-
rin, Fabio Hoflinger, José Pinto Ferreira, Lauri Hoflinger, Luiz Antonio Munaretto, Luiz Rogerio Nu-
nes, Marcos Franco Baeza, Rodrigo Pereira Nunes e Rubens Poi. “Além dessas, já temos a demanda 
de mais 15 famílias e, em breve, iniciaremos a organização de mais esse grupo”, informa Claudinei.

Histórico – Em 2011/2012, o STTR de Astorga construiu 07 unidades em parceria com 
FETAEP, Prefeitura Municipal e Caixa Econômica; já em 2012/2013 foram 17 habitações 

rurais em parceria com Cohapar, Prefeitura Municipal e Caixa Econômica.

Dirigentes da Regional Sul da CONTAG estiveram reunidos em Porto Alegre, nos dias 12 e 
13 de fevereiro, planejando a agenda de trabalho para 2014. O presidente da Contag, Alberto 
Broch, e o secretário de Meio Ambiente, Antoninho Rovaris, estiveram presentes no encontro 
das Federações do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A FETAEP foi representada 
pelo presidente Ademir Mueller, pelos secretários José Carlos Castilho, Mário Plefk, Marcos 
Brambilla e Jairo Correa e também pelas secretárias Mercedes Demore e Marucha Vettorazzi. ■
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A FETAEP, representada 
pela Secretaria de Políticas 
Sociais, Marucha Vettora-
zzi e pela funcionária da 
Secretaria de Mulheres, 
Delcinéia Serconhuk, visi-
tou no dia 30 de janeiro o 
terreno onde será constru-
ída a Casa da Mulher Bra-
sileira. Para a FETAEP, sua 
construção representa um 
grande passo na luta con-
tra a violência doméstica e 
sexual. ■

Para a FETAEP, a Casa da 
Mulher Brasileira representa um 
grande passo na luta contra a 
violência doméstica e sexual.

MOREIRA SALES
ITBI reduzido 
para o PnCF
Atendendo uma reivindicação do STTR de 
Moreira Sales, o executivo municipal alte-
rou a Lei 169/89, por meio da Lei 586/2013 
de 11/12, que determina a redução de 2% 
para 1% do ITBI (Imposto sobre Transmis-
são Intervivos de Bens Imóveis). A medida 
beneficia as operações de financiamento 
para compra de terras pelo Programa Na-
cional de Crédito Fundiário (PNCF). 

A intenção do Sindicato, segundo a pre-
sidente Regina Barbato, era conseguir a 
isenção do ITBI - o que não foi possível. “No 
entanto, essa conquista já colabora com os 
beneficiários do programa”, comenta Regi-
na, que exemplifica: antes, ao financiar R$ 
80.000,00, o beneficiário teria que pagar 
R$ 1.600,00 de ITBI; agora paga a meta-
de disso: R$ 800,00. Atualmente o STTR 
possui seis propostas do Crédito Fundiário 
aguardando aprovação e liberação de re-
cursos no valor de R$ 480.000,00.

FETAEP visita futura sede da Casa da 
Mulher Brasileira, em Curitiba

Para atender a comunidade feminina rural, 
o Paraná receberá do governo federal duas 
unidades móveis que percorrerão todo o Es-
tado. A ideia é levar às regiões mais remotas 
todos os serviços que uma Delegacia de Mu-
lher oferece: enfermeiros(as), delegados(as), 
assistentes sociais e advogados(as), além de 
policiais. Segundo a secretária de Mulheres 
da FETAEP, Mercedes Demore, as unidades 
são uma conquista da Marcha das Margari-
das de 2011. “Desde 2007 o MSTTR já vinha 
reivindicando esse item em sua pauta, que 
tem como prioridade atender as mulheres da 
área rural”, salienta a secretária de Mulhe-
res. Cada unidade móvel deverá permanecer 
uma semana na comunidade.  

As Unidades do Paraná serão entregues no 
dia 20 de março pelas mãos da ministra Ele-
onora Menicuccie ao governador Beto Richa 
e à FETAEP. A manutenção das unidades 
ficará por conta do Governo Federal, que in-
vestirá R$ 220 mil por ano. Já o seu funcio-
namento será feito a partir da parceria entre 
a prefeitura, o Instituto Emater e o Sindicato. 

As primeiras cidades a receber a visita da 
Unidade Móvel serão Guarapuava e Rio Bran-
co do Sul – onde o índice de violência é consi-
derado alto. Antes da chegada da unidade no 
munícipio será realizada ampla divulgação 
pelo STTR junto às autoridades municipais e 
à comunidade rural. ■

Mulher - Paraná receberá Unidades Móveis em março
Conquista da Marcha das Margaridas é comemorada pelo MSTTR.

ComBate À VIolÊNCIa 
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4Aconteceu

Coordenadoras e suplentes regionais de 
mulheres estiveram reunidas na FETAEP 
no dia 11 de fevereiro para traçar ações a 
serem desenvolvidas em 2014. Entre os itens 
da pauta estavam as comemorações do 8 
de março e a organização da Marcha das 
Margaridas 2015. Abertura do encontro foi 
realizada pelo presidente da FETAEP, Ade-
mir Mueller, e pela secretária de Mulheres, 
Mercedes Demore.

A FETAEP apresentou ao Coletivo de Fi-
nanças e Administração, no dia 20 de 
fevereiro, o novo modelo de arrecadação 
financeira do Movimento Sindical e tam-
bém planejou ações de trabalho para 
2014. A abertura foi feita pelo presidente 
da FETAEP, Ademir Mueller, e pelo secre-
tário de Finanças, Jairo Correa.

O Coletivo de Agrária da FETAEP esteve 
reunido no dia 19 de fevereiro e elaborou 
um cronograma de trabalho para 2014. 
Além disso, definiu algumas atividades 
prioritárias para esse ano, entre elas a 
realização de mobilizações de massa e de 
seminários com a finalidade de debater o 
atual modelo de reforma agrária no Brasil. 

Coletivo de Juventude planejou a realização 
do 2º Festival Estadual da Juventude Ru-
ral - a ser realizado em maio de 2014, em 
Pontal do Paraná. 


