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A  última assembleia ordinária 
de 2014 da FETAEP aconteceu 
nos dias 27 e 28 de novembro 

com a presença de mais de 100 
dirigentes sindicais da base. A previsão 
orçamentária de 2015, apresentada 
pela secretaria de Finanças, foi 
aprovada por unanimidade pelo 
Conselho Fiscal e, na sequência, pelos 
participantes. Além disso, também foi 
aprovada a ata da Assembleia anterior.

O encontro também teve um 
caráter informativo e todas as 
secretarias - Assalariados, Finanças 
e Administração, Agrícola, Agrária, 
Juventude, Formação e Organização 
Sindical, Meio Ambiente, Mulheres, 
3ª Idade, Educação no Campo e 
Políticas Sociais – apresentaram suas 
ações no decorrer de 2014 e fizeram 
projeções para 2015. Cada secretaria 
representada pelos seus respectivos 
diretores: Ademir Mueller, Mário Plefk, 
José Carlos Castilho, Aristeu Ribeiro, 
Mercedes Demore, Marucha Vettorazzi, 
Jairo Correa e Marcos Brambilla.

Confira mais na página 8.
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Hora de 
renovar as 
energias
O ano de 2014 chega ao fim e, para a FETAEP, foi 

mais um ano cheio de desafios e muito trabalho. 
Mesmo com a Copa do Mundo e com as eleições 

(estadual e federal) cumprimos com o nosso 
planejamento de atividades e demos conta da agenda de 
eventos – que foi extensa. Superamos as dificuldades e 
estamos preparados para continuar encarando os 
desafios, em especial os que dizem respeito à dissociação 
sindical - representação e representatividade. 

Iniciamos 2015 animados e com a certeza de que 
realizaremos um bom Congresso, repleto de profundos 
debates em busca de uma ação sindical efetiva.  Além 
disso, retornaremos das nossas férias coletivas em 
janeiro com o compromisso de realizar um ótimo Show 
Rural e Congresso Estadual; de mobilizar a categoria para 
os Gritos da Terra Brasil e Estadual;  o Festival da 
Juventude e a Marcha das Margaridas; e de construir uma 
nova sede para a FETAEP.  

Desejamos a todos um excelente final 
de ano. Que todos renovem suas 
energias junto aos seus familiares e 
daqueles que amam. Desejo a todos um 
2015 repleto de realizações e vitórias. 

Feliz Natal e um forte abraço à
família trabalhadora rural!

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP
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Dia Ações Participantes
3 Reunião Ordinária Erradicação do 

Trabalho Infantil na FETI. Mercedes Demore.

3 Assembleia no STR de Rio Bonito do Iguaçu. Jairo Correa.

4 Plenária Regional Preparatória 2° 
CETTR – Região 2 em Toledo.

Ademir Mueller, Aristeu Ribeiro, Mercedes 
Demore, Marucha Vettorazzi.

6 Plenária Regional Preparatória 
2° CETTR – Região 1 em Pato Branco.

José Carlos Castilho, Ademir 
Mueller, Aristeu Ribeiro, Mercedes 
Demore, Marucha Vetorazzi.

6 Apresentação do novo assistente da Unidade Técnica 
de Agronegócio do Banco do Brasil na FETAEP. José Carlos Castilho.

7 Encontro sobre PAA e PNAE na FETAEP. Ademir Mueller, José Carlos Castilho, 
Aristeu Ribeiro, Marcos Brambila.

10 Reunião CETS 2ª Regional de Saúde em Curitiba. Marucha Vetorazzi.
10 Gravação do vídeo sobre associativismo 

em São Jorge do Patrocínio. José Carlos Castilho.
10 a 14 ENAFOR na CONTAG. Mercedes Demore.

11 Visita ao STR de Xambrê, Cianorte 
e Tuneiras do Oeste. José Carlos Castilho.

12 Reunião da Regional 3 (CFC e Pronaf) 
no STR de Umuarama. José Carlos.

13 Reunião da Agricultura Familiar em Virmond. Marucha Vetorazzi.
13 e 14 Coletivo de Assalariados e Assalariadas Rurais. Jairo Correa

15 Reunião da Comissão Nacional 
de Mulheres na CONTAG. Mercedes Demore.

17 Reunião do projeto Emater do Futuro em Curitiba. José Carlos Castilho.
17 e 18 Coletivo Políticas Sociais em Brasília. Mercedes Demore, Marucha Vetorazzi.

18 Plenária Regional Preparatória 
2° CETTR – Região 10 na FETAEP. Diretoria FETAEP.

19 e 20 Conselho da CONTAG. Ademir Mueller, Marcos Brambila, Marucha 
Vetorazzi, Mercedes Demore, Jairo Correa.

20 Encontro sobre Biodísel em Arapongas. José Carlos Castilho.
21 Encerramento do projeto Emater 

do Futuro em Curitiba. José Carlos Castilho.

25 Reunião da Articulação pela Educação no 
Campo na APP Sindicato em Curitiba. Mercedes Demore.

26 Reunião da Diretoria da FETAEP. Diretoria FETAEP.
27 e 28 Assembleia Geral da FETAEP. Diretoria FETAEP e STRs.

Dia Ações Participantes
01 a 05 2° Curso de formação política para 

as mulheres na CONTAG. Mercedes Demore.
02 e 03 Cooperativismo na FETAEP. Diretoria e Sindicatos.
02 a 04 Coletivo de agrícola na CONTAG. José Carlos Castilho.

3 Reunião da Regional 06 em Rolândia. Ademir Mueller.
3 Reunião do Conselho Estadual do Trabalho em Curitiba. Jairo Correa.
5 Encerramento do Empreendedor Rural 

na Expotrade em Pinhais.
Ademir Mueller, Jairo Correa, Marucha 
Vettorazzi e Marcos Brambilla.

5 Reunião da Regional 03 em Umuarama. José Carlos Castilho.
5 Reunião da Regional 01 em Sulina. Mário Plefk.

08 a 12 Enfoque Estadual na FETAEP. Mário Plefk e Ademir Mueller.
11 e 12 Reunião Nacional da CTB em Salvador (BA). Marucha Vettorazzi.

16 Ato solene de entrega de casas 
em Formosa do Oeste. Aristeu Ribeiro.

16 a 18 Oficina Estadual do Enfrentamento 
à violência contra a mulher. Mercedes Demore.

17 Reunião do CEDM no Palácio das Araucárias. Mercedes Demore , Marucha Vettorazzi.
18 Último dia de trabalho da FETAEP.

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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� Escrituras do PNCF

� Produtores de erva mate

� Eleição e posse em Nova Tebas

Duas escrituras do Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF) foram entregues, no dia 05 de novembro, a duas jovens 
agricultoras familiares de Godoy Moreira. Segundo o presidente 
do STTR do município, Celso da Cruz, o crédito fundiário já é uma 
realidade em Godoy Moreira. 

Em outubro estiveram reunidos na sede da FETAEP, em Curitiba, 
produtores e representantes das Federações dos Trabalhadores 
na Agricultura dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, com o objetivo de discutir os desafios da 
produção e exportação da erva mate. O dia de debate terminou 
com a proposta de criação de uma comissão estadual em cada 
federação e uma comissão interestadual, que entre outras 
atribuições organizará palestras, eventos, debates, seminários e 
dias de campo, visando unir a categoria de produtores e buscar 
melhorias nas condições de cultivo e comercialização da erva 
mate nos estados do Sul.

O sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Tebas realizou, no 
dia 30 de setembro, eleições para diretoria, conselho fiscal e 
delegados. A chapa única foi eleita com a aprovação da maioria 
dos votos. De 2014 a 2017, a presidência fica sob a 
responsabilidade de Mariza Mirandola Silva. A posse aconteceu 
no dia 10 de novembro. A FETAEP deseja sucesso aos eleitos.

A agricultora familiar e sócia do 
Sindicato de Ivaiporã, Dalva 
Cereja, foi ganhadora do 
concurso de Culinária da 
Agricultura Familiar, realizado 
em Pinhão, no dia 15 de 
outubro, durante o evento da 
Mulher Rural, na Unicafes 
Paraná. Dalva, que fez um 
escondidinho de mandioquinha 
salsa, utilizou somente 
produtos da agricultura familiar 
vindos direto da roça e sem 
agrotóxicos. Como vencedora, 
terá sua receita publicada no 

livro Receitas da Agricultura Familiar, que será lançado pela 
Unicafes Paraná. A coordenadora de Mulheres da Regional 9 da 
FETAEP, Vera Lúcia Lemes, comemorou a vitória. “Quero que isso 
sirva de estímulo às nossas trabalhadoras rurais para que se 
orgulhem cada vez mais da nossa nobre profissão”, afirmou Vera.

3

Notas FETAEP SENAR PR

� Receita saudável 

� Leite em pauta
VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA LEITE

MATÉRIA-PRIMA OUTUBRO 2014
(VALOR FINAL)

NOVEMBRO 2014 
(PROJEÇÃO)

VALORES DE REFERÊNCIA PARA O CONSELEITE IN62**

Posto Propriedade 0,8213 0,7873

(**) 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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Movimento Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 
começa a organizar as comitivas para o Show Rural 2015

Incentivar a melhoria das propriedades rurais por meio do 
aprendizado de novas técnicas de produção é o objetivo da 
FETAEP, em parceria com o SENAR, o Emater e a Coopavel, 

ao organizar a ida de aproximadamente seis mil agricultores 
familiares ao Show Rural Cascavel. Pelo 10º ano consecutivo, 
o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais do Paraná (MSTTR) promove em 2015 a ida de mais 
de 150 caravanas de ônibus. O evento acontecerá de 02 a 6 
de fevereiro. Participe, procure o Sindicato do seu município e 
faça parte de uma das caravanas.

Objetivos - O objetivo da Federação ao inserir esses 
trabalhadores neste ambiente repleto de novidades é 
estimulá-los para que possam incrementar a renda da 
família com a adoção de medidas simples como, por 
exemplo, a diversificação da produção, o manejo de solo e 
implementação de novas variedades de sementes e mudas 
– “aumentando, dessa forma, a produtividade e a qualidade 
dos produtos. É uma forma de investirmos na família 
trabalhadora rural”, destaca o presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller. Além disso, acrescenta ele, no Show Rural 
eles encontram boas condições de negociação e de 
pagamento para a aquisição de novos equipamentos e 
algumas pequenas máquinas. 

Agricultores e agricultoras familiares 
buscam informações no estande da FETAEP

FETAEP – 10 anos de Show Rural

FETAEP otimiza o tempo de 
visita dos trabalhadores e 
das trabalhadoras rurais, 
que são direcionados(as) aos 
principais locais de interesse da 
agricultura familiar. Visite você 
também o estande da família 
trabalhadora rural.

RECEPÇÃO ÀS CARAVANAS DE 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS

Durante os cinco dias da semana de Show Rural, a 
FETAEP e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da 
Região Oeste do Paraná recepcionarão os trabalhado-
res com orientações acerca do evento e do Movimento 
Sindical. “Nossa meta é otimizar o tempo de visita, 
uma vez que o parque tecnológico é muito grande. Os 
trabalhadores são direcionados aos principais locais de 
interesse da agricultura familiar, como os estandes do 
Instituto Emater, da Embrapa e do Iapar”, salienta 
Mueller. Assim, continua ele, todos ganham tempo 
para aproveitar mais o dia. 

Para Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, a FETAEP é um 
exemplo de organização ao proporcionar toda assistência ao 
agricultor familiar e a logística de viagem para o Show Rural. 
“A Federação é parceira não somente em organizar as 
visitas ao evento, mas também em orientar os 
trabalhadores rurais em como aproveitar melhor tudo que 
oferecemos para eles”, afirma. Segundo Grolli, a FETAEP foi 
a primeira organização a trazer caravanas de agricultores 
para o Show Rural.

  �   Agricultor e agricultora familiar, procure o 
Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
do seu município e participe você também.     

  �   Dia de aprendizado para a família trabalhadora rural.
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  � Região 6 – Arapongas  – 15/10/2014  �   Região 3 – Umuarama – 30/10/2014

  � Região 10 – Curitiba – 18/11/2014

  � Região 5 – Campo Mourão – 31/10/2014  �   Região 2 – Toledo – 04/11/2014

  � Região 4 – Paranavaí  – 23/10/2014  �   Região 1 – Pato Branco – 05/11/14

  � Região 9 – Ivaiporã – 24/10/2014

  � Região 8 – Guarapuava –  06/11/2014

  � Região 7 – Ibaiti  – 14/10/2014

FETAEP conclui as 10 plenárias regionais
Dos encontros foram selecionados 222 delegados e delegadas para o 
2º Congresso Estadual dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais

Última plenária regional aconteceu 
em Curitiba no dia 18 de novembro 
com sindicatos da regional 10 da 

Federação. Do encontro foram eleitos 
delegados e delegadas sindicais que 
participarão do 2º Congresso Estadual dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, 
que acontecerá em Curitiba de 18 a 20 de 
março, no restaurante Madalosso. 

Desde o mês de outubro que a FETAEP vem 
passando pelas regionais realizando as 
plenárias. Dos 10 encontros foram eleitos 
222 delegados(as) que estarão participan-
do das decisões do Congresso - que além 

de temático também terá um caráter 
eleitoral. O evento contará ainda com mais 
oito delegados da diretoria executiva da 
Federação, totalizando 230 participantes.

Toda a diretoria da FETAEP se mobilizou 
para participar das plenárias, que 
passaram pelos municípios de Pato 
Branco, Toledo, Umuarama, Paranavaí, 
Campo Mourão, Arapongas, Ibaiti, 
Guarapuava, Ivaiporã e, por fim, Curitiba. 
Segundo o presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, os encontros contaram 
com ricos debates. “Não temos dúvidas 
de que o Congresso contará com profun-

das discussões por conta do nível dos 
delegados e das delegadas eleitos(as)”, 
salienta Mueller, que esteve presente 
em todas as plenárias.  
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Interessados no PNCF participam 
de capacitação inicial

Novembro azul

Homens, cuidem de sua saúde

  � Jovens se interessam pelo crédito fundiário.

Cerca de 200 agricultores e agricultoras – entre jovens e adultos – de Santa 
Helena e Região buscaram conhecer o Programa Nacional de Crédito Fundiário 

Cerca de 200 trabalhadores e trabalhadoras rurais de Santa Helena e Região, interessados em acessar o Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF), participaram, no dia 11 de novembro, da capacitação Inicial. Jovens e mulheres prestigiaram o evento, 
que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Helena, e contou com a presença do analista técnico da FETAEP, 

Matheus Pereira Ramos. “O propósito da FETAEP é lutar para que o sonho de vocês, jovens, se torne realidade e que, com isso, 
permaneçam no campo”, disse Ramos durante sua participação.

FFETAEP também está atenta e preocupada com saúde dos homens do campo. 
Em breve, material informativo será disponibilizado à base. “Por mais que o mês 
de novembro tenha chegado ao fim, temos que lembrar da importância da 

prevenção durante o ano inteiro”, comenta o presidente da FETAEP, Ademir Mueller. 
Em breve o seu Sindicato receberá o folder.

NÃO DEIXE QUE O 
PRECONCEITO E A 
VERGONHA SEJAM MAIS 
FORTES QUE A VIDA. 

7
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Interessados no PNCF participam 
de capacitação inicial

7

No dia 05 de dezembro a FETAEP esteve 
presente na premiação do Programa 
Empreendedor Rural, edição 2014. A 

solenidade, no Expotrade Pinhais, reuniu mais de 
4.500 produtores rurais. O evento, promovido 
pelo Sistema Faep/Senar-PR, em parceria com o 
Sebrae-PR e a FETAEP, contou a presença do 
governador Beto Richa e com a palestra do 
ex-ministro da Agricultura, Luiz Carlos Mendonça 
de Barros.

A FETAEP foi representada pelo presidente Ademir 
Mueller, que em seu discurso enalteceu a 
participação jovem e feminina nas ações do 
Empreendedor. Além dele, também estavam 
presentes o secretário de Assalariados Rurais, 
Jairo Correa, o secretário de Agrária e de Juventude, 
Marcos Brambilla e a secretária de Políticas 
Sociais, Marucha Vettorazzi. 
 
Após a abertura política, o economista Luiz Carlos 
Mendonça de Barros, ex-ministro no período FHC e 
consultor em finanças, falou aos presentes sobre 
as perspectivas econômicas para os próximos 
anos no Brasil. Segundo ele, a moleza da classe 
emergente acabou porque o Brasil deve estabilizar 
sua economia, com crescimento baixo. Porém, o 
período não é de alarde e se considera um otimista 
diante do futuro. “Venho de um passado muito 
instável economicamente e, não podemos deixar 
de reconhecer, que o Brasil de hoje é muito melhor 
do que o de 16 anos atrás”, afirmou. 

“Sou otimista porque o Brasil 
de hoje é melhor do que o 
de 10 anos atrás; porque 
a nossa sociedade é mais 
evoluída do que há 10 anos. 
Eu não conheço pessimista 
rico”, afirmou Luiz Carlos 
Mendonça.

 De acordo com ele, a China foi a grande 
responsável pelo crescimento do Brasil na gestão 
do ex-presidente Lula. “Agora, como o foguete 
China perdeu forças, estamos estagnando”, disse. 
Luiz Carlos comentou que prefere olhar para o ano 
que vem como um período de adaptações para a 
nova realidade da economia, “impulsionada por um 
foguete menos potente”, exemplificou Mendonça 
mais uma vez remetendo à China.

  �   Ademir Mueller, presidente da FETAEP, em sua 
saudação aos participantes do Empreendedor Rural.

  �   Marucha Vettorazzi, Jairo Correa e 
Marcos Brambilla – diretores da FETAEP. 

  �  Anfitriões do Empreendedor Rural: Ágide 
Meneguette, Beto Richa e Ademir Mueller.

Empreendedor Rural 2014
FETAEP se fez presente representando a agricultura familiar 
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Entre os dias 27 e 28 de novembro, os dirigentes sindicais 
do Movimento Sindical dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais estiveram em Curitiba participando 
da assembleia ordinária da FETAEP. Além dos temas 
previstos em pauta, já citados na matéria da capa, os 
participantes também foram informados sobre uma série 
de temas de interesse da categoria. 

Entre os principais, os destaques ficam com a palestra sobre 
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O tema foi 
apresentado pela coordenadora de Compra Direta do PAA da 
Secretaria Estadual do Trabalho, Valéria Nicth, e pelo 

Assembleia da FETAEP discute 
assuntos de interesse da categoria

  � Boas-vindas aos presentes.

assessor Leonel Ribeiro Martins. O tema despertou 
o interesse dos participantes que enriqueceram a 
discussão com várias perguntas, em especial 
referente à inserção do agricultor no programa.  

Além disso, também foram repassados informes 
sobre a agenda de eventos de 2015, com destaque 
para o 2º Congresso Estadual dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras Rurais do Estado do Paraná, 
eleições da nova diretoria, Show Rural, Grito da 
Terra Brasil e Paraná, Festival Nacional da 
Juventude e Marcha das Margaridas.

Nova sede em andamento

  � PAA em pauta.

  � Ganhadores dos prêmios sorteados pela FETAEP: 10 computadores de mesa e 10 tablets.

A FETAEP aproveitou a presença de toda a sua base 
sindical e apresentou o projeto arquitetônico para a 
construção da nova sede da Federação. As obras deverão 
iniciar em breve e a expectativa é de que sejam concluídas 
até o final do ano que vem. 

Além de ter mais espaço, a nova sede será adaptada para 
pessoas com necessidades especiais e contará com 
alojamentos mais confortáveis para receber os dirigentes em 
dias de eventos. 

Encerramento: prêmios 
aos participantes
 
O encerramento da última assembleia de 2014 foi 
realizado pelo presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
que fez um balanço dos trabalhos realizados durante 
2014. Na sequência, encabeçou o sorteio de 10 
computadores de mesa completos e 10 tablets aos 
sindicatos em dia com a Federação.
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Foi realizado, de 10 a 14 de novembro, 
em Luziânia (GO), o 4º Encontro Nacional 
de Formação (ENAFOR) da CONTAG. 
O evento contou com a presença 
de aproximadamente 900 pessoas, 
entre trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, lideranças de base, dirigentes 
e assessores sindicais. A FETAEP 
esteve presente com uma comitiva 
de 11 participantes, entre diretores, 
assessores e educandos da ENFOC.

A proposta do 4º ENAFOR, que contou 
com o tema central “Formação de base 

FETAEP 
presente no 
4º Enafor 

  � Comitiva paranaense que participou do 4º Enafor.

para quê?”, foi trocar saberes e fazeres 
formativos, envolvendo experiências de 
base municipal e comunitária; contar 
com oficinas temáticas e pedagógicas; 
realizar rodas de conversa, feira de 

trocas e venda de produtos 
característicos da agricultura familiar; 
lançar a Marcha das Margaridas 
e marcar o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, entre outros.

Coluna DAP
1 –Quem tem direito à DAP?
R: Tem direito o agricultor e a agricultora que trabalha em regime de economia familiar, que tenha renda oriunda 
predominantemente da exploração agropecuária na condição de proprietário, arrendatário, parceiro, meeiro, 
comodatário, beneficiário de PNCF ou assentado de reforma agrária, entre outros. Além disso, que não detenha ou 
explore áreas maiores que quatro módulos fiscais, podendo utilizar-se de mão de obra eventual de terceiros. Uma vez 
dentro dessas especificações, o agricultor pode procurar o Sindicato de Trabalhadores Rurais ou os escritórios do 
Emater e do Incra e solicitar a sua DAP.

2 – Trabalhadores assentados do Incra, podem realizar contrato de comodato com os filhos ou 
outros membros da família, para que estes possam ter acesso a DAP?
R: O Contrato de Concessão e Uso da Terra (CCU) assinado pelo beneficiário da reforma agrária possui cláusula 
vedando a unidade familiar de negociar ou, por qualquer forma, transferir a terceiros a posse ou os direitos do imóvel. 
Assim, o trabalhador que tem o Contrato de Concessão e Uso da Terra não pode fazer um contrato de comodato.

 
3 - O proprietário rural que trabalha fora da propriedade com vínculo empregatício e que 
administra a propriedade contando com a mão de obra contratada tem direito à DAP?
R: O Agricultor Familiar é aquele que trabalha e dirige a unidade familiar. Para ser considerado agricultor familiar não 
basta administrar a propriedade, mas que também trabalhe na sua terra. Se o trabalho de mão de obra contratada, 
temporária ou efetiva, for predominante na propriedade, a DAP não pode ser concedida.

4 – Artesãos residentes na área rural podem ter a DAP?
R: Apesar do PRONAF financiar 100% o artesanato, o morador da zona rural que tem como atividade geradora de 
renda apenas o artesanato, é artesão e não agricultor familiar , a DAP só pode ser dada ao artesão que também é 
agricultor familiar.
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Assentados da reforma agrária 
pressionam Incra
Grupo de trabalhadores rurais acampados 

da reforma agrária esteve na FETAEP, no 
dia 10 de novembro, para uma reunião 

com o superintendente do INCRA, Nilton Bezerra 
Guedes, com o assessor de assuntos fundiários 
do governo do Estado, Hamilton Serighelli e com 
o secretário de Política Agrária, Marcos 
Brambilla. O objetivo do encontro, que também 
contou com a presença de algumas autoridades 
municipais, foi ouvir o Incra quanto as medidas 
adotadas pela Superintendência no Estado para 
efetivar o assentamento das famílias 
acampadas no Paraná – demanda cobrada pela 
FETAEP em audiência pública realizada na 
Assembleia Legislativa em Curitiba, em abril. 

SAPOPEMA - Dentre as informações 
repassadas pelo Incra, as mais animadoras 
dizem respeito ao assentamento de Sapopema. 
Segundo Brambilla, depois de 19 anos de luta em 
busca da efetivação do assentamento, agora o 
processo chega na sua fase final. De acordo com 
informações trazidas pelo superintendente do 
Incra, o lançamento oficial do assentamento 
será no dia 28 de novembro. “Ao todo, 28 
famílias terão suas terras regularizadas e 
padronizadas”, comenta Brambilla. FETAEP e 
Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais de Sapopema comemoraram a notícia.

ICARAÍMA – Quanto ao assentamento de 
Icaraíma, o Incra assumiu o compromisso de 
realizar, até o final de novembro, um último 
estudo para definir se vai desapropriar ou 
confiscar a propriedade que deverá ser destinada 
à reforma agrária. “Se sair do papel, o projeto 
deverá contemplar 250 famílias”, diz Brambilla.

ATALA - Os processos pertinentes à Atala 
continuam travados na justiça. Enquanto isso, as 
famílias e o Movimento Sindical continuam se 
mobilizando em busca das terras. 
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  � Grupo de trabalhadores rurais acampados da 
reforma agrária saiu animado do encontro.

  � Incra informa que o assentamento de 
Sapopema chega a sua fase final. Dia 28 de 
novembro acontecerá o lançamento oficial.

INCRA ABRE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE TERRAS NO PARANÁ

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) está com um edital aberto, até o dia 31 de dezembro, para a compra 
de terras no Paraná. As áreas serão destinadas à implantação de projetos de assentamentos de reforma agrária no Estado. 
Pessoas físicas e jurídicas podem participar da seleção para venda de imóveis rurais que tenham área de, no mínimo, 30 hectares.

O assessor especial para Assuntos Fundiários do Governo do Estado, Hamilton Serighelli, afirma que a seleção vai aliviar a demanda por 
terras para reforma agrária no Paraná. “É muito importante que os proprietários respondam a este edital, pois assim conseguiremos 
resolver questões fundiárias no Estado, como o caso da ocupação na fazenda da Araupel, na região Centro-Sul”, explica.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.
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Formação de lideranças

Política de saúde para as 
populações rurais é articulada 
na FETAEP

A FETAEP sediou, no dia 11 de 
novembro, a atividade prática 
de formação de lideranças para 

a promoção da saúde para os povos 
do campo, da floresta e das águas. 
A ação faz parte da Política Nacional 
de Saúde Integral das Populações do 
Campo e da Floresta, que conta com 
a participação do Ministério da Saúde, 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
da CONTAG. A atividade foi encabeçada 
pela coordenadora político-pedagógica 
da CONTAG, Juliana Acosta Santorum, 
em parceria com a secretária de Saúde 
da Federação, Marucha Vettorazzi.

O objetivo do encontro, segundo a 
coordenadora pedagógica, foi levantar 
um diagnóstico para saber a realidade de 
vida e trabalho no campo e quais são as 
necessidades de saúde. “Hoje discutimos 
dados oficiais da Secretaria Estadual de 
Saúde para embasar a discussão dos 
dirigentes sindicais com os gestores 
municipais de saúde”, informou Juliana.  
Todos os participantes voltaram para 
seus municípios com a incumbência 
de fazer o diagnóstico municipal em 
parceria com os Conselhos de Saúde.

Em fevereiro o grupo deverá se 
encontrar novamente na FETAEP 
para socializar diagnóstico e preparar 
a participação do Paraná no 2º 
módulo da articulação do projeto 
“Formação de Lideranças para a 
Implementação da Política Nacional 
de Saúde Integral das Populações do 
Campo e da Floresta da Regional Sul”, 
que acontecerá em Porto Alegre.
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  � Coordenadora político-pedagógica da CONTAG, Juliana Acosta Santorum, 
apresentou os objetivos da atividade e orientou os trabalhos.

Projeto busca maior envolvimento de lideranças rurais nas ações do SUS

  �  Participantes foram divididos em grupos para 
elaborar roteiro de diagnóstico de realidade.

HISTÓRICO - O projeto de formação de lideranças é o segundo passo dentro da ação de promoção da saúde do MSTTR 
que começou em 2013 com a escuta itinerante – a qual contou com a articulação da FETAEP para que se difundisse ao 
restante da Regional Sul. 
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Aconteceu
Aconteceu

Com o objetivo de motivar o jovem a permanecer no campo, além de 
orientar sobre as políticas públicas disponíveis e apresentar 
alternativas de renda para a agricultura familiar, a Regional 2 da 
FETAEP realizou, no dia 06 de novembro, encontro com estudantes do 
Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, de Palotina. Pais 
e alunos estiveram presentes, contabilizando cerca de 200 
participantes. O encontro também comemorou a passagem do Dia do 
Técnico Agrícola e do Dia da Família na Escola.

A FETAEP sediou, nos dias 13 e 14 de novembro, o 
Coletivo de Assalariados. O encontro discutiu uma 
série de temas em torno do universo trabalhista, tais 
quais: as pautas de negociação coletiva da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e de alguns 
Acordos Coletivos de Trabalho (ACT). Além disso, fez 
também a avaliação das CCTs e dos ACTs firmados 
no Paraná em 2014.

PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar) foram temas de encontro realizado no dia 07 de 
novembro, na FETAEP. O objetivo foi repassar aos 54 dirigentes sindicais do 
Paraná as principais mudanças ocorridas nos programas, entre elas o aumento 
do recurso financeiro aos participantes e a nova sistemática operacional. 
Durante a manhã, os  participantes receberam orientações da agrônoma 
coordenadora de projetos do PNAE da Emater, Mary Stela Bischof, seguida por 
uma palestra sobre o PAA, ministrada pela agente do CONAB, Tamises Camila. 
Já no período da tarde, a palestra foi com coordenadora do PNAE da Secretaria 
Estadual de Educação, Andrea Bruginski. Os agentes deverão ser agentes 
multiplicadores em suas regiões e bases sindicais.
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