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No último mês ocorreram as celebrações 
do Outubro Rosa em todo Paraná.  
O movimento, existente desde 1997, 

promove ações voltadas à prevenção do câncer de 
mama e ao diagnóstico precoce da doença. Segundo 
estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
aproximadamente 3,5 mil novos casos de câncer de 
mama podem ser registrados no Paraná ainda esse 
ano.  No entanto, a boa notícia é que atualmente 
95% dos casos diagnosticados ainda no início têm 
cura - desde que realizado o tratamento adequado.

Para diagnosticar o câncer de mama a tempo 
é importante a realização de mamografias de 
rastreamento a cada dois anos, pelo menos. Este 
exame pode ser feito gratuitamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e é indicado para as mulheres 
na faixa etária de 50 a 69 anos, porém nada impede 
que mulheres mais jovens também realizem o 
procedimento, como afirma a superintendente de 
Atenção à Saúde, Márcia Huculak. Segundo ela, 
mulheres com idade acima de 35 anos e com fatores 
de risco, como histórico familiar, maternidade 
tardia ou tratamento hormonal, também devem 
realizar o exame seguindo a orientação médica.

A FETAEP, sentindo a necessidade de alertar as 
trabalhadoras rurais quanto a esse cuidado, lançou 
no início do mês de outubro um material explicativo 
relacionado à prevenção do câncer de mama. 

Confira mais na pág. 6.
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Outubro Rosa na 
FETAEP
Com a finalidade de alertar a Trabalhadora 
Rural, FETAEP lança panfleto sobre a 
prevenção do câncer de mama.

FETAEP e EMATER reforçam a 
importância da agricultura familiar 
no Dia Mundial da Alimentação.
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ENFOC – 2º módulo
História, concepções e prática 
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Dia Ações Participantes
01 Abertura da Campanha Outubro Rosa em Curitiba. Mercedes Demore e Marucha Vettorazzi

02 Trabalho junto ao CERETS 2° Regional Saúde. Marucha Vettorazzi
03 Posse da Diretoria do STTR de Guarapuava. Aristeu Ribeiro

06 Reunião entre os membros da sociedade civil e 
órgão coordenador da CNATRE em Brasília. Ademir Mueller e Jairo Correa

07
Seminário de Fortalecimento da Articulação 
Intersetorial para a vigilância das populações 
expostas a agrotóxicos em Curitiba.

Marucha Vettorazzi

07 Reunião da Câmara Territorial 
do Emater em Curitiba. José Carlos Castilho

09 15° Reunião da Diretoria Executiva 
da CTB em São Paulo. Marucha Vettorazzi

14 Plenária Regional Preparatória 2° 
CETTR – Região 07 em Ibaiti Diretoria

14 Reunião Conseleite em Curitiba. José Carlos Castilho

14 Reunião CFT e Eleição Comitê Coordenador 
CFT 2014/2016 na Fetropar. Jairo Correa

15 Reunião do Conselho Estadual do Tabaco em Curitiba. Jairo Correa

15 Jantar no estande “Estufas de Tabaco”, 
do Sinditabaco em Santa Cruz do Sul.

16 Parada Mundial em Prol da Agricultura Familiar.

16 Dia Mundial da Alimentação – FETAEP distribui 
½ tonelada de feijão na Boca Maldita de Curitiba. Ademir Mueller e José Carlos Castilho

17 Encontro Regional da Cultura 
da Erva Mate na FETAEP José Carlos Castilho e Ademir Mueller

21 Reunião da Câmara Técnica do Enfrentamento 
à Violência no Palácio das Araucárias. Mercedes Demore

21 Reunião Cedraf no Emater Marcos Brambila e José Carlos Castilho

23 Plenária Regional Preparatória 2° 
CETTR – Região 4 em Paranavaí Diretoria

24 Plenária Regional Preparatória 2° 
CETTR – Região 9 em Ivaiporã Diretoria

29 Conferência Temática da Pessoa com Deficiência Marucha Vettorazzi

29 Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
no Palácio das Araucárias em Curitiba Mercedes Demore

30 Plenária Regional Preparatória - 2° 
CETTR – Região 3 em Umuarama. Diretoria

30 Reunião da Comissão Organizadora 
do Show Rural, na FETAEP.

Ademir Mueller, José Carlos Castilho 
e representantes da regional 2

31 Plenária Regional Preparatória -  2° 
CETTR – Região 5 em Campo Mourão. Diretoria

sETEmbro

resultados
Eleitorais
Com os resultados das eleições fica agora o dever 

dos eleitos, seja na esfera federal e estadual, de 
honrarem os compromissos assumidos diante 

de seus eleitores. Esperamos que a agricultura não seja 
deixada de lado. Nesse sentido, o MSTTR comemora a 
eleição do deputado federal Assis do Couto que, sem 
dúvida, continuará lutando em defesa da agricultura 
familiar e dos nossos assalariados e assalariadas rurais.

Desejamos também sucesso ao governador paranaense 
eleito, Beto Richa, e esperamos que ele continue 
valorizando o trabalho e a atuação da FETAEP e, 
acima de tudo, continue trabalhando em favor de 
políticas públicas que melhorem a vida e o trabalho 
no campo. Como participante dos Conselhos do 
Trabalho, do Leite, do Fundepec, do Meio Ambiente, 
do Desenvolvimento Rural, da Ciência e Tecnologia e 
do Desenvolvimento Social e Econômico do Paraná, a 
FETAEP acompanhará de perto as ações estaduais.

Já na esfera federal, a FETAEP espera que a presidente 
eleita, Dilma Roussef, honre seus votos e que atue de forma 
a unificar o Brasil. Desejamos que ela cumpra com suas 
propostas e que intensifique e melhore os programas de 
políticas públicas, tais quais: PRONAF (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar), PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar), PAA (Programa de 
Aquisição de Alimentos), Habitação Rural, entre outros.

Esperamos, de fato, que o Brasil se torne um país 
com menos desigualdade entre seus povos.

Um forte abraço a todos.
Ademir Mueller

Editorial FETAEP Agenda FETAEPAgenda FETAEP
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• Posse em Araucária
No dia 3 de setembro a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais de Araucária tomou posse. A 
solenidade, que contou com a presença do presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, da secretária de Políticas Sociais, Marucha 
Vettorazzi, e do secretário de Habitação Rural, Aristeu Ribeiro, 
reconduziu à presidência Pedro Aloise Wojcik. Durante o evento, 
Mueller ressaltou a importância do Sindicato na luta em favor 
dos trabalhadores e desejou sucesso aos diretores eleitos.

A Câmara Municipal de Boa Esperança homenageou os 
agricultores familiares do município em virtude do Ano 
Internacional da Agricultura Familiar no dia 29 de agosto. A 
Moção de Aplauso aconteceu por intermédio do Sindicato 
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do município, 
representado pela presidente Marlene Cecatto Perozzo.
Na ocasião, 21 agricultores(as) familiares beneficiários(as) 
do Programa de Aquisição Alimentos (PAA) e do Programa 
Nacional de Merenda Escolar (PNAE) receberam uma 
Moção de Aplauso. A homenagem foi estendida ao Instituto 
Emater pelos 58 anos de atuação em Boa Esperança. 
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• Leite em pauta
VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA LEITE

(**) 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.

MATÉRIA-PRIMA Setembro 2014 
(Valor Final)

Outubro 2014 
(Projeção)

0,8678 0,8463

valores de Referência para o CONSElEITE IN62**

POSTO PROPRIEDADE

• moção de Aplauso boa Esperança
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16 de outubro - Dia mundial do Alimentação

FETAEP e EmATEr
reforçam o papel da agricultura 
familiar na produção de alimento
Feijão da agricultura familiar 
é distribuído na boca 
maldita de Curitiba em ação 
conjunta com o ComsEA.

Visando conscientizar a sociedade 
sobre a importância da agricultura 
familiar na produção de alimentos 
com qualidade, no Dia mundial 
da Alimentação (16 de outubro) a 
FETAEP distribuiu na boca maldita, 
em Curitiba, meia tonelada de feijão. 
A ação, que ocorreu em parceria 
com o Instituto EmATEr e ComsEA 
(Conselho municipal de segurança 
Alimentar e Nutricional), despertou 
a sociedade para a importância 
do trabalho daqueles que vivem 
no campo abastecendo a nação.

segundo o presidente da FETAEP, 
Ademir mueller, o ato público 
também serviu para difundir 
ainda mais o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar instituído pela 
organização das Nações Unidas 

  • Cerca de 1500 pessoas passaram pelo estande 
da FETAEP no Dia Mundial da Alimentação. 

(oNU). “Nosso propósito foi sensibilizar 
governos e sociedade sobre a importância 
e a contribuição da agricultura familiar no 
que diz respeito à segurança alimentar e à 
produção de alimentos com qualidade não 
apenas no brasil, mas no mundo”, afirma.
Para o secretário de Política Agrícola, 
José Carlos Castilho, a ação foi um 
sucesso em todos os sentidos, desde a 
participação do público e da imprensa 
até a parceria entre EmATEr e ComsEA. 
“Ficamos muito satisfeitos com os 
resultados obtidos”, comemora Castilho. 

satisfação garantida
E a FETAEP não foi a única a sair 
satisfeita. A ação contou com a 
aprovação do público que elogiou a 
iniciativa. o aposentado Walter Tonon, 
de 81 anos, disse ter ficado encantado 
com a iniciativa. “Vim medir minha 
pressão e saio com um saco de feijão. 
realmente me surpreendi com a 
surpresa”, comentou com a imprensa 
assim que recebeu sua doação. 
Além dele, muitos afirmaram que 
a doação iria garantir o almoço.



5

  • A ação também deveu-se ao Ano 
Internacional da Agricultura Familiar.

  • TV Band   • Rede Massa - SBT

FETAEP na mídia no 
Dia mundial da Alimentação

  • Ó TV   • RIC TV - Record

  • TVE   • Rádio Banda B

FEIJão

o feijão distribuído foi comprado diretamente 
de um produtor de Prudentópolis que trabalha 
no regime de economia familiar. Além do 
feijão, materiais informativos também 
foram distribuídos pelos diretores e equipe 
de trabalho da FETAEP e do EmATEr.



Em parceria com a Associação Comercial do 
Paraná, Governo do Paraná e mais de 50 
entidades, a FETAEP participou no dia 1° 

de outubro da abertura oficial da campanha que 
aconteceu na Rua XV, no centro de Curitiba, este 
ano com o tema : “Você pode não ver, mas pode 
prevenir”. O então governador Flávio Arns abriu o 
evento, que também contou com a apresentação 
da Banda da Polícia Militar e do Coral da Polícia 
Civil, entre outras atrações artísticas. 

A FETAEP, representada pela secretária 
de Mulheres Mercedes Demore e pela 
secretária de Políticas Sociais, Marucha 
Vetorazzi, distribuiu na ocasião, material de 
alerta à prevenção do câncer de mama.

Na capital, vários prédios públicos ganharam 
iluminação rosada em alusão ao mês 
Outubro Rosa, entre eles: Palácio Iguaçu, 
Assembleia Legislativa do Paraná, Museu 
Oscar Niemayer, Jardim Botânico de Curitiba, 
Ópera de Arame, Maternidade Vitor Ferreira 
do Amaral e Prédio histórico da Universidade 
Federal do Paraná (Praça Santos Andrade).          
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  • Secretária de Mulheres da FETAEP, Mercedes 
Demore, entre as participantes do lançamento oficial.

outubro rosa foi lançado 
oficialmente no Paraná

NúmEros

O Paraná tem hoje 133 mamógrafos à disposição do Sistema Público. 
Em 2012 foram realizadas 353.638 mamografias. Em 2013 este número 
cresceu. Foram 370.988  mamografias e 63.445 ultrassonografias 
de mama. No ano passado 825 pessoas morreram no Estado em 
decorrência do câncer de mama. Em 2012, foram 818 mortes.



ENFoC

História, concepções e
prática sindical em discussão
O 2º módulo da 4ª turma 

Estadual da Escola Nacional 
de Formação Política Sindical 

da Contag (ENFOC) aconteceu de 22 a 
26 de setembro, em Curitiba. Depois 
de um intervalo de um pouco mais de 
um mês do 1º módulo, os educandos e 
as educandas retornaram aos estudos 
sindicais com muita vontade de 
aprofundar ainda mais os conhecimentos 
em torno da história e da prática sindical. 

Durante a semana de estudos, os 
participantes puderam compreender 

um pouco mais sobre o início das 
organizações sindicais rurais, sempre 
embasados nos acontecimentos 
históricos do Brasil e do mundo na época. 
Além disso, os debates propiciaram uma 
série de reflexões políticas e sociais 
acerca do sindicalismo rural atual. 

“Com a Enfoc aprendi a olhar para 
a sociedade de forma diferente. 
Sem dúvida está sendo um grande 
aprendizado que vai me ajudar 
não apenas no meu dia a dia no 
Movimento Sindical, mas também na 

minha vida pessoal e profissional”, 
afirma Marilza de Carli, educanda 
do Sindicato de Munhoz de Melo. 

O próximo e último módulo da 
Escola acontecerá em dezembro, 
de 08 a 12. O tema a ser explorado 
será “Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário”.
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Discussões e temas 
apresentados

  • Antenor Lima, assessor de Formação da CONTAG, levou um 
pouco de história para dentro do 2º módulo da ENFOC Estadual.

“Ninguém ensina ninguém. Nós aprendemos juntos”, Paulo Freire.

 “É ingenuidade achar que a 
classe dominante faz escola 
para libertar”, Paulo Freire.

  • O educador da rede e dirigente sindical de Santo Antonio da Patrulha 
(RS), José Samuel, apresentou o trabalho realizado em seu município.  • Representação e representatividade sindical também foi 

tema de debate entre os educandos. O tema foi apresentado 
pelo assessor jurídico da CONTAG, Ricardo Farani.
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Debate

3ª idade, juventude, mulher e homem 
elencam desafios do msTTr

Visitas pedagógicas aos sindicatos
Os educandos e as educandas da 4ª turma estadual 
da ENFOC foram conhecer no dia 25 de setembro as 
estruturas de trabalho de dois sindicatos da Região 

Metropolitana de Curitiba: Tijucas do Sul e Araucária. 
O objetivo do trabalho foi levantar um diagnóstico de 
como cada entidade desenvolve sua prática sindical.

  • Tijucas do Sul - Entrevistas com dirigentes.  • Araucária - Entrevistas com dirigentes.

3ª Idade - Lourenço 
rubim, presidente do 
sTTr de Corbélia.

- O MSTTR não é 
um comércio, mas 
sim um serviço. 
- O dirigente deve 
ser polivalente.
- Incentivar a permanência 
dos idosos na propriedade 
após a aposentadoria.
- Fugir de empréstimos 
consignados. 
- Serviços de qualidade 
aos sócios.
- Um sindicato precisa de 
associados politizados e de 
funcionários competentes.

Jovem rural - Alexandre 
Leal dos santos, 
coordenador de jovens 
da região 8 da FETAEP.

- Concretizar a 
sucessão rural.
- Investir em educação 
do campo.
- Incentivar a 
formação na base.
- Organizar a juventude 
nos municípios. 

Trabalhadora rural - 
Zerilda Alves Dutra,
educadora popular 
assentada da reforma 
agrária de ortigueira (Pr).

- É preciso mais 
reconhecimento da
mulher pelo trabalho 
realizado.
- A mulher precisa se 
conscientizar mais 
sobre sua importância 
dentro da luta sindical.
- Elas devem se 
desprender da figura 
masculina.

Trabalhador rural 
- Clodoaldo Gazola, 
assessor de Assalariados 
da FETAEP e ex-boia-
fria de Loanda (Pr).

- Dar condições aos 
trabalhadores e às 
trabalhadoras rurais 
para que permaneçam no 
campo com trabalho, bons 
salários e qualificação. 
- Obter mais políticas 
públicas em benefício 
dos assalariados.
- Lutar pela permanência 
do Piso Estadual.

FRANCISCO G. COTTA
Sindicato de Mato Rico.

ADEMIR BATISTA 
Sindicato de Jaguapitã.

CLAUDINEI DE CARLI 
Sindicato de Astorga.

GERCINDO DA ROCHA 
Sindicato de Nova Londrina.

JANDIR L. PIETROBON 
Sindicato de Matelândia.

Presidentes 
de sindicatos 
presentes 
na ENFoC



A FETAEP está investindo em mais uma ferramenta de 
comunicação com a base e o trabalhador e a trabalhadora 
rural. Desde o dia 20 de outubro, a “Rádio FETAEP” 
está no ar com muita música e informação sobre os 
principais acontecimentos do Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais. 

A Rádio poderá ser acessada de qualquer computador, 
celular, notebook ou tablet, desde que conectado à internet. 
Para ouvi-la bastará clicar no ícone que aparece na página 
da FETAEP ou então digitar www.fetaep.org.br/radio. 

“Funcionários, pedimos a sua colaboração na divulgação 
da rádio. Liguem a caixinha de som do computador da 
recepção do Sindicato e socialize o conteúdo da nossa 
rádio a todos que estiverem no ambiente do sindicato”, 
pede o presidente da FETAEP, Ademir Mueller. 

LIGUE O SOM e curta a rádio FETAEP.
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rádio FETAEP

rádio FETAEP entra no ar
Acesse www.fetaep.org.br/radio e ouça.

mande para a FETAEP a sua colaboração

Dicas da Roça 
Você tem alguma dica caseira de saúde que julgue importante 
socializar com os colegas? Envie-nos que publicaremos na rádio. 

Dicas de cultivo e manejo 

Ações que deram certo na sua propriedade. Vamos 
compartilhar as boas práticas no campo. 

Sugestões de músicas
Colabore com a programação da rádio sugerindo músicas. O propósito é 
desenvolver uma rádio que valorize a verdadeira cultura do campo e a família rural.

Quitutes da roça 

Envie-nos receitas que fazem sucesso na sua mesa. 

A Escola é nossa 

Espaço reservado para a educação do campo e a formação. 
Textos, áudios, depoimentos, orientações de acesso e 
funcionamento das políticas públicas voltadas à educação. 

Boas práticas sindicais
Depoimentos com ações sindicais implantadas no seu sindicato que deram certo 
e, como resultado, trouxeram o trabalhador e a trabalhadora rural para dentro 
do Movimento. Socialize as boas práticas sindicais e dê o exemplo aos demais.

Sugestões poderão ser enviadas ao e-mail imprensa@fetaep.org.br.
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Vinte e três famílias de Bom Jesus 
do Sul foram beneficiadas neste 
ano pelo Programa Nacional de 
Habitação Rural, que conta com 
a intermediação da FETAEP e do 
Sindicato dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais do município, 
com apoio da prefeitura. Das 23 
unidades entregues, 21 possuem 
44m² e duas de 58m². Esse foi 
o primeiro empreendimento em 
parceria com o Banco do Brasil.
O secretário de Habitação da 
FETAEP, Aristeu Ribeiro, avalia 
de forma positiva a experiência 

Habitação rural

bom Jesus do sul
conclui 23 casas rurais
FETAEP foi a entidade organizadora em parceria com o sindicato 
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras rurais do município

  • Algumas das unidades habitacionais 
entregues nas comunidades 
rurais de Bom Jesus do Sul.

de trabalhar com o Banco do Brasil. 
“Foi um grande aprendizado tanto 
para nós da Federação e Sindicato, 
quanto para Banco”, afirma. Segundo 
ele, as casas foram concluídas 
dentro prazo e os beneficiados 
saíram satisfeitos. “Após a entrega, 
eles responderam um questionário 
avaliativo e notamos que a aprovação 
foi unânime”, comemora Ribeiro.

O presidente do Sindicato de Bom 
Jesus do Sul, Domingo de Oliveira, 
também comemora a conquista. 
De acordo com ele, o projeto – que 
iniciou em 2013 – beneficiou famílias 
de 8 comunidades da cidade.
Ao todo, a parceria entre FETAEP 
e Banco do Brasil envolve 13 
empreendimentos que juntos 
contemplam 237 unidades 
habitacionais. Além dessas, em agosto 
a Federação protocolou no Banco 
do Brasil uma nova carta proposta 
solicitando a contratação de mais 
15 empreendimentos, que deverá 
beneficiar cerca de 300 famílias. 
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O Sindicato dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais de Moreira Sales, 
a prefeitura municipal e a câmara de 
vereadores, com o apoio do Instituto 
Emater, prestaram no dia 20 de outubro 
uma homenagem aos agricultores e às 
agricultoras familiares em comemoração 
ao Ano Internacional da Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena, 
decretado pela ONU. A iniciativa da 
homenagem partiu do Sindicato. 

“Nossa intenção foi render nossos 
agradecimentos àqueles que passam a 
vida no campo, plantando e colhendo, 
sob sol e chuva, com as mãos na 
terra, suor no rosto e fé no coração”, 
comentou a presidente Regina Barbato.
As homenagens foram iniciadas 

memorial da agricultura 
familiar é inaugurado em 
moreira sales
Homenagem marca o Ano Internacional da Agricultura Familiar

  • Agricultura familiar valorizada 
e reconhecida por parceria entre 
Sindicato e prefeitura.

1 – o que é DAP?

A DAP (Declaração de Aptidão ao 
Pronaf) é um documento que identifica 
o agricultor familiar de acordo com 
a Lei 11.326/2006.  Além de ser 
um instrumento de identificação, 
é também por meio da DAP que o 
agricultor e a agricultora familiar 
tem acesso ao Pronaf e a outras 
políticas públicas. É um documento 
gratuito, que pode ser emitida por 
entidades inscritas e habilitadas pelo 
MDA (Ministério de Desenvolvimento 
Agrário), tais quais: Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais e Emater, além 
de Associações e Cooperativas.

com uma missa em ação de graças, 
que contou com a presença de 175 
agricultores(as). Na sequência, o 
Memorial da Agricultura Familiar, 
localizado na praça da Igreja Matriz, foi 
oficialmente inaugurado. Em seguida, 

foi realizada a entrega da Moção de 
Aplausos de autoria do presidente 
da Câmara, Rafael Brito do Prado. 
As comemorações em homenagem 
à agricultura foram encerradas com 
um coquetel de confraternização.

Coluna DAP

DAP | Fique atento
2 - Quais as vantagens 
de ter a DAP?

O Agricultor (a) é reconhecido como 
Agricultor Familiar, podendo acessar 
a diversos Programas do Governo 
Federal para desenvolvimento da 
agricultura como financiamentos com 
baixa taxa de juros, comercialização 
dos produtos da agricultura 
familiar, programas de Habitação 
Rural, além de ter um documento 
comprovando as atividades agrícolas 
do agricultor para aposentadoria.

3 – o 2° titular tem que 
fazer uma nova DAP para 
ter acesso ao crédito?

Não é necessário ao 2° titular 
fazer outra DAP. Se os critérios 
forem atendidos – tais quais 
situação econômica financeira 
compatível com a demanda de 
crédito; capacidade de pagamento; 
garantias; empreendimento 
viável; não restrição cadastral 
para os componentes da 
unidade familiar; entre outros 
– não há  impedimento para 
a concessão de crédito.



Aconteceu
Aconteceu

Homenagem ao governador. FETAEP entregou um quadro em agradecimento a Beto Richa, que foi o 
terceiro governante a visitar as instalações da Federação. Depois de seu pai, José Richa, nenhum outro 
governador havia colocado os pés na casa do trabalhador e da trabalhadora rural. Mais de 30 anos 
depois Beto prestigiou a assembleia da FETAEP, em fevereiro de 2014, com sua presença.

Plenárias da FETAEP acontecem por todo o Estado. Até o fechamento desta edição foram quatro realizadas: 
regiões 07 (14/10), 06 (15/10), 04 (23/10), 09 (24/10), 03 (30/10) e 05 (31/10). 
Confira na próxima edição imagens das demais.

  • Região 06 – Arapongas.

  • Região 04 – Paranavaí.

  • Região 07 – Ibaiti.

  • Região 09 - Ivaiporã.
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