
Informativo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná

Edição 114 | Março 2014
Envelopamento autorizado. Pode ser aberto pela ETC

Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado 
do Paraná

Filiada à

O Governador do Paraná Beto Richa prestigiou a 
assembleia da FETAEP, no dia 26 de fevereiro, e 
reafirmou seu compromisso em ouvir as deman-
das da agricultura familiar e dos assalariados(as) 
rurais. Também elogiou a Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Estado do Paraná e, 
mais do que tudo, os trabalhadores rurais que, 
segundo ele, são os grandes responsáveis pelo 
desenvolvimento econômico e social do Estado. 
“O Paraná deve muito a vocês e à FETAEP, que 
tem sido importante interlocutora do governo do 
Estado na definição de políticas públicas para o 
setor”, disse o governador aos mais de 100 diri-
gentes sindicais presentes.

“Estamos aqui para estreitar cada vez mais a 
relação entre o governo estadual e o homem do 
campo em favor do desenvolvimento econômico 
e social do Estado. E, nesse sentido, a FETAEP 
tem contribuído de forma valiosa com o desen-
volvimento do pequeno agricultor no Paraná”, 
destacou o governador. 

Ele também mencionou algumas ações governa-
mentais em favor da agricultura familiar. Entre 
elas, citou as melhorias de estradas rurais, a dis-
tribuição de calcário agrícola, a implantação de 
sistemas de abastecimento de água e compra de 
produtos para merenda escolar e para entidades 
sociais – muitas dessas oriundas de reivindica-

Beto Richa 
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assembleia 
extraordinária 
da FETAEP

ções do Grito da Terra Paraná, movimento pro-
movido anualmente pela FETAEP e seus sindica-
tos. “A partir desse entendimento com a entidade 
foi possível manter programas que há anos dão 
certo e implantar outros que a agricultura fami-
liar necessitava”, afirmou Richa.

“Os desafios são muitos e o governo investirá 
ainda mais em ações para ampliar a produtivi-
dade, a melhoria da qualidade de vida e eleva-
ção da renda no campo”, afirmou Richa, ao lado 
do presidente da FETAEP, Ademir Mueller, do 
secretário estadual da Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Ortigara, da secretária de 
Mulheres da FETAEP, Mercedes Demore, e do 
secretário de Juventude, Marcos Brambilla. 

Mais informações nas páginas 4 e 5.

DESTAQUES FETAEP

Mulheres do meio rural 
conquistam delegacia móvel. + pág. 6
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pelas ruas de Londrina. + pág. 11

“A FETAEP tem contribuído de forma valiosa com o desenvolvimento do pequeno agricultor no Paraná”, destacou o governador durante 
assembleia da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná. 
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Março das Mulheres
Fruto da sensibilidade diante da importância da mulher na 
sociedade atual e da grande notoriedade que elas vêm con-
quistando, a FETAEP - que já mantém por três mandatos 
uma diretoria voltada ao público feminino – tem previsto em 
seu estatuto cotas destinadas a elas. No Paraná, a diretoria 
da Federação deve ser composta por 30% de mulheres. 

A inserção das cotas, ao se tratar de um movimento tradi-
cionalmente ocupado por homens, representou uma grande 
mudança na forma de pensar de todo o MSTTR. Nosso Mo-
vimento Sindical era muito masculinizado – fruto de uma 
cultura patriarcal rural – porém viemos rompendo barreiras 
por meio de muita conscientização – tanto dos homens quan-
to das mulheres. Para elas, a atuação foi ainda maior, pois 
trabalhamos com o encorajamento e o desenvolvimento da 
autoestima. Nosso objetivo, ao investir no público feminino, é 
aumentar, ainda mais, sua atuação como liderança sindical. 

Hoje já temos um cenário bem diferente do que tínhamos. 
Percebemos que muita coisa mudou. Hoje elas já são 
presenças consolidadas nos sindicatos, nas cooperativas, 
nas associações, na política e em uma série de espaços 
importantes. Percebemos que estão trabalhando nas 
comunidades, liderando, tudo fruto de muito trabalho desses 
últimos 20 anos. Estão mais organizadas e percebemos que, 
em alguns casos, já chegam a superar a quantidade de 
homens em virtude da dedicação.

Não investimentos apenas nas lideranças sindicais, mas 
também nas trabalhadoras rurais como um todo. Levamos 
até elas palestras, seminários, passeatas, oficinas e debates. 
Os temas abordados foram desde a valorização da mulher 
dentro do meio rural, passando pelas conquistas e lutas e, 
por fim, questões referentes à autoestima feminina.

Um forte abraço.
Ademir Mueller
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Dia Ações Participantes

06 Reunião na Casa do Comércio Brasil/Moçambique. Ademir Mueller

07 Encontro de Mulheres em Ivaiporã. Mercedes Demore

07 Audiência Regional PNCF e Agrária em Ibaiti. Marcos Brambilla

12 e13 Seminário Integração – Redes de Inovação e Formação. Ademir Mueller

13 Encontro de Mulheres em Pato Branco. Mercedes Demore

14 Encontro de Mulheres em Paranacity. Mercedes Demore 

14 Assembleia ordinária de prestação de contas e posse da 
diretoria em Palotina. Ademir Mueller

17 a 19 Encontro Regional Sul em Curitiba. Diretores e CONTAG

18 Reunião Ordinária Região Sul em Curitiba. Diretoria e Assessoria

18 Conseleite –Faep em Curitiba. José Carlos Castilho

18 Encontro Regional de Mulheres em Colorado. Mercedes Demore

18 Reunião sobre habitação rural em Alto Piquiri. Aristeu Ribeiro

18 Reunião sobe habitação rural em Iporã. Aristeu Ribeiro

19 Reunião Ordinária Região Sul – Curitiba. Diretoria e Assessoria

19 Reunião sobre habitação rural em Francisco Alves. Aristeu Ribeiro

19 Reunião sobre habitação rural em São Jorge do Patro-
cínio. Aristeu Ribeiro

19 Reunião sobre habitação rural em Altônia. Aristeu Ribeiro

19 Reunião com Banco do Brasil sobre tarifas bancárias 2014. Ademir Mueller e Jairo Correa

20 Recebimento de unidades móveis de 
atendimento à mulher.

Ademir Mueller, Mercedes Demore, 
Marucha Vettorazzi

20 Seminário sobre a violência contra a mulher em Gua-
rapuava. Mercedes Demore e Marucha Vettorazzi

20 Audiências Regionais PNCF e Agrária em Cianorte e 
Londrina. Marcos Brambilla

20 Reunião sobre habitação rural em são Tomé. Aristeu Ribeiro

20 Reunião sobre acordo coletivo de trabalho 
com a empresa KWS.

Clodoaldo Gazola, Carlos Buck e 
Solange Halmata

21 4° Encontro Regional de Mulheres trabalhadoras 
rurais em Prudentópolis. Ademir Mueller e Mercedes Demore

21 Audiências Regionais PNCF e Agrária em Vera Cruz e 
Cantagalo. Marcos Brambilla

21 Audiência sobre Negociação Coletiva – Usina Sta Te-
rezinha. Carlos Buck e Clodoaldo Gazola

22 Coletivo de Política Agrária e de Meio Ambiente. Marcos Brambilla e Ana Paula Conter

24,25 
e 26 Assembleia da COPROFRAM em Montevidéu – Uruguai. Ademir Mueller e Marcos Brambilla

26 e 27 Assembleia COOHARP em Curitiba. Aristeu Ribeiro

27 Apresentação, apreciação e aprovação do Rang 2013. Marucha Vettorazzi

28 Reunião sobre habitação rural em Piraí do Sul. Aristeu Ribeiro

28 Posse dos novos conselheiros do conselho universitário. Marcos Brambilla

28 Mesa-redonda de negociação da convenção coletiva de 
trabalho em Irati. Clodoaldo Gazola

MARÇO
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Posse em Munhoz de Mello

Solenidade de posse do STTR de Munhoz de Mello, realizada no dia 03 de mar-
ço, no Centro de Convivência Luar do Sertão, contou com a presença de toda a 
diretoria, autoridades, dirigentes sindicais da Regional e familiares. O presidente 
eleito é Ozatir Ribeiro Soares.

Assembleia COOHARP
Os membros associados da Cooperativa Habitacional Rural do Paraná LTDA 
(COOHARP) estiveram reunidos em assembleia nos dias 26 e 27 de março na 
sede da FETAEP, em Curitiba. O encontro, sob a coordenação do secretário de 
Habitação da FETAEP e presidente da COOHARP, Aristeu Elias Ribeiro, teve 
como objetivos discutir a regulamentação das contribuições para manutenção 
das atividades, a aprovação do regimento interno, a recomposição da diretoria 
executiva e a prestação de contas do exercício 2013, entre outros temas.

Coletivo de Políticas Sociais 
Entre os dias 10 e 11 de março a CONTAG realizou, em Brasília, a 1° Reunião 
do Coletivo de Políticas Públicas de 2014. A FETAEP esteve presente, tendo sido 
representada pela secretária Marucha Vettorazzi e pela funcionária Delcinea 
Serconhuk. Além de terem discutido questões em torno da saúde, da educação, 
da proteção infantojuvenil e da previdência social, o grupo iniciou a construção 
da pauta que orientará o Grito da Terra Brasil (GTB) 2014.

STTR de Paula Freitas
A FETAEP esteve em Paula Freitas, no dia 12 de março, na assinatura de 36 
contratos para a venda de soja para Cargill, indústria de biodiesel. Os agriculto-
res familiares repassarão o produto com um bônus de R$ 1,50 por saca vendida 
acima do preço médio da região. O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, es-
teve presente e, segundo ele, o valor foi negociado pela Federação em benefício 
dos agricultores familiares. “Além de termos conquistado um bom preço, esses 
trabalhadores também receberão assistência técnica gratuita”, afirma Mueller.

Leite em Pauta
VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA LEITE

MATÉRIA-PRIMA
FEVEREIRO 2014

(VALOR FINAL)
MARÇO 2014 
(PROJEÇÃO)

Valores de Referência para o CONSELEITE IN62**

Posto Propriedade 0,7562 0,7878

(**) 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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Trabalhadores rurais
reivindicam piso
salarial de R$ 988,50

4Assembleia da FETAEP

Em assembleia, Sindicatos de 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais filiados à FETAEP 
aprovaram, por unanimidade, 
piso de R$ 988,50 para os 
assalariados(as) rurais.
Mais de cem Sindicatos dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais (STTRs) aprovaram, por una-
nimidade, durante assembleia realizada no dia 
26 de fevereiro a proposta da FETAEP que prevê 
o novo piso salarial dos trabalhadores(as) rurais 
no valor de R$ 988,50. “A proposta está 12% aci-
ma do piso salarial do Estado”, informa o presi-
dente da FETAEP, Ademir Mueller. No Paraná, 
segundo ele, a quantidade de assalariados(as) 
rurais – público a ser beneficiado pela Conven-
ção – está na casa dos 300 mil.

Além da discussão em torno do novo piso, a 
assembleia também aprovou a Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT) – vigência 2014/2015 
– que será negociada com a classe patronal. A 
partir de agora, continua Mueller, essa CCT 
servirá de parâmetro para as negociações com 
os sindicatos patronais – que deverão iniciar 
em breve uma vez que a data-base da catego-
ria inicia em maio.

A assembleia da FETAEP seguiu até o dia 27, 
quando discutiu assuntos internos do Movimen-
to Sindical paranaense, como a possível disso-
ciação do MSTTR em duas categorias e o plane-
jamento estratégico de atuação para 2014.  

Cada secretaria da Federação – composta pelas 
políticas de Agrícola, de Juventude, de Mulheres, 
de Meio Ambiente, de Habitação Rural, de Previ-
dência Social, de Saúde, de Erradicação do Tra-
balho Infantojuvenil, de 3ª Idade, de Formação e 
Organização Sindical, de Agrária e de Assalaria-
dos – apresentou o trabalho a ser desenvolvido 
no decorrer do ano. ■STTRs  aprovam piso salarial de R$ 988,60.

Diretoria da FETAEP abre os trabalhos.
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FETAEP cobra pendências 
do governo do Estado

Em sua saudação ao governador Beto Richa 
durante a assembleia, o presidente da FE-
TAEP, Ademir Mueller, aproveitou para pedir 
o apoio do governador em algumas questões 
pendentes com a Companhia de Habitação 
do Paraná (COHAPAR) e com o Instituto 
EMATER. “Solicitamos o seu apoio no senti-
do de determinar à Companhia de Habitação 
que proceda o pagamento das 237 unidades 
habitacionais construídas por intermédio da 
FETAEP, mediante convênio firmado com a 

ATER gratuita e de qualidade impulsionará o 
desenvolvimento e o fortalecimento da agri-
cultura familiar paranaense. 

No encerramento, Mueller se emocionou e 
lembrou que nos 50 anos da Federação, Beto 
foi o terceiro governador a visitar a casa do 
trabalhador rural. “O primeiro foi Parigot de 
Souza, o segundo José Richa e agora o Beto 
– que muito nos honrou com sua visita”, re-
lembrou Mueller. ■

COHAPAR – que desde 2011 não foi efetuado 
o pagamento”, disse Mueller a Richa. 

Já no que diz respeito ao EMATER, Mueller 
cobrou a realização de concurso público para 
a contratação de novos técnicos para a assis-
tência técnica e extensão rural – conforme já 
anunciado pelo governo do Estado durante o 
Grito da Terra de 2013. De acordo com Muel-
ler, o segmento apresenta grande demanda 
por tais serviços e a FETAEP entende que a 

José Richa também prestigiou a FETAEP com sua presença durante sua gestão que iniciou em 1982.

Do fundo do baú

FETAEP cobrou pendências com COHAPAR 
e EMATER, entre outros assuntos.

Secretário da Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, também esteve presente.

Beto Richa recebeu das mãos do presidente da FETAEP 
a revista comemorativa dos 50 anos da Federação.
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Paraná recebe três unidades móveis voltadas ao atendimento da mulher em situação de violência.

COMBATE À VIOLÊNCIA

Mulheres do meio rural 
conquistam delegacia móvel

Fruto de uma demanda do Movimento Sindi-
cal dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais de todo o Brasil, o Paraná recebeu, no 
dia 20 de março, do governo federal três uni-
dades itinerantes voltadas ao atendimento de 
mulheres em situação de violência no campo. 
Uma unidade ficará em Curitiba e na Região 
Metropolitana e as demais percorrerão toda a 
área rural do interior do Estado. Uma chave 
simbólica foi entregue pela ministra da Secre-
taria de Políticas para as Mulheres, Eleonora 
Menicucci, à FETAEP, ao governo do Estado e 
à prefeitura de Curitiba. A solenidade aconte-
ceu em Curitiba, no Parque Barigui. 

Na oportunidade a ministra destacou a impor-
tância das unidades móveis. “Pela primeira 
vez estamos desbravando esse nosso Brasil 
e adentrando nas regiões mais remotas para 
levar uma importante política pública de en-
frentamento à violência na área rural”, afir-
mou Eleonora Menicucci. Segundo ela, as uni-
dades contarão com o trabalho de uma equipe 
multidisciplinar que inclui profissionais de 
segurança pública, da saúde, de atendimento 
psicossocial e do setor jurídico. Diante disso, a 

Ministra fez um apelo para que as paranaenses busquem seus direitos e denunciem. Unidades vão percorrer regiões mais remotas do Estado.

“Mulheres, denunciem, 
denunciem e denunciem! 

Liguem para o 180 e subam as 
escadas do ônibus em busca 

de seus direitos”, enfatizou 
a ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, 

Eleonora Menicucci.

Para prestigiar o ato, a FETAEP levou 300 trabalhadoras rurais 
das dez regionais da Federação. Na foto, parte da comitiva.

ministra fez um apelo: “mulheres, denunciem, 
denunciem e denunciem! Liguem para o 180 e 
subam as escadas do ônibus em busca de seus 
direitos”, enfatizou Menicucci.

Durante a abertura, a secretária de Mulheres 
da FETAEP, Mercedes Demore, salientou a 
importância da Marcha das Margaridas – mo-
vimento de massa responsável pela demanda 
junto ao governo federal. “Graças às nossas lu-
tas e reivindicações concretizamos mais essa 
conquista”, frisou. 

Já a secretária da Justiça, Cidadania e Direi-
tos Humanos, Maria Tereza Uille Gomes, lem-
brou que o Paraná vem fazendo um trabalho 
de orientação e conscientização também junto 
aos homens para prevenir a violência. Para ti-
rar o Paraná da posição de terceiro estado com 
maior número de casos de violência contra as 
mulheres, uma das unidades prisionais da se-
cretaria – a Casa de Custódia de Curitiba - foi 
destinada, em 2012, a receber exclusivamente 
homens que praticam crimes contra a digni-
dade sexual, contra as pessoas e com grave 
ameaça ou violência de gênero. 
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As unidades de atendimento entregues ao Pa-
raná no dia 20 de março fazem parte do pro-
grama “Viver sem Violência”, do Pacto Nacional 
pelo Enfrentamento à Violência que, a partir da 
demanda da Marcha das Margaridas de 2011 
(ação de massa das mulheres do campo brasi-
leiro), passou a inserir as unidades na pauta 
do programa. O Paraná recebeu três unidades 
que, juntas, deverão passar pelas regiões mais 
remotas do Estado.

As unidades móveis são equipadas com duas 
salas de atendimento, netbooks com roteador 
e pontos de internet, impressoras multifuncio-
nais (para digitalização de documentos e foto-
cópias), geradores de energia, ar-condicionado, 
projetor externo para telão, toldo, 50 cadeiras, 
copa e banheiro, assim como instalações para 
a acessibilidade de pessoas com deficiência. 
 
A organização do itinerário no Paraná, a ma-
nutenção e o gerenciamento das delegacias 
móveis ficará a cargo de uma parceria entre a 
FETAEP, as prefeituras e o governo do Estado 
por meio da Secretaria de Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos (Seju).

Paraná 
recebe três 
unidades que 
vão combater 
a violência 
doméstica na 
área rural

Secretária de Mulheres da FETAEP, Mercedes Demore, comemorou a conquista que é fruto de muita luta do Movimento 
Sindical por meio da Marcha das Margaridas.

Trabalhadoras rurais entregaram ao prefeito Gustavo Fruet, 
à ministra Eleonora Menicucci, e à secretária de Estado de 
Justiça, Maria Tereza Uille Gomes, uma cesta com produtos 
da agricultura familiar.

Ademir Mueller, ministra Eleonora Menicucci e Mercedes 
Demore. 

Salas de atendimento.Unidade de atendimento. Banheiro e depósito. Copa.

Unidades por dentro
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MULHERES EM FOCO

Durante todo o mês de março, a FETAEP – 
em parceria com o Senar – vem promovendo 
uma série de encontros regionais voltados 
às mulheres trabalhadoras rurais. Vitorino, 
Sulina, Santa Izabel do Oeste, Pato Branco, 
Itapejara do Oeste, Bom Jesus do Sul, Pa-
ranacity, Colorado, Prudentópolis e Ivaiporã 
foram alguns dos municípios que debate-
ram a violência doméstica, a autoestima, a 
saúde, a previdência e a organização sindi-
cal. Os encontros, que abrangeram 4.270 
mulheres, aconteceram em comemoração ao 

Encontros regionais 
mobilizam mais de 
4,2 mil mulheres

Curitiba.

Prudentópolis. Prudentópolis.

Pato Branco.

Sulina.

Paranacity.

Dia Internacional da Mulher (8 de março) e 
devem seguir até o mês de abril.

Além da secretária de Mulheres, Mercedes 
Demore, as ações também foram presti-
giadas pelo presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, que reconhece a importância fe-
minina não apenas no Movimento Sindical, 
mas em várias outras esferas seja da socie-
dade ou na política. “Temos investido for-
temente na capacitação das mulheres que 
atuam como lideranças sindicais. E, não só 

isso, investimos também nas trabalhadoras 
rurais que não fazem parte diretamente do 
Movimento Sindical, mas que são por nós 
representadas – como foi o caso dessas mo-
bilizações em torno do Dia da Mulher”, co-
menta. Em sua palestra, Mueller falou sobre 
a organização sindical.

Mercedes Demore explica que nos encon-
tros são abordados temas como as unidades 
móveis, a inclusão produtiva para a gera-
ção de renda e os Programas de Aquisição 
de Alimentos e de Alimentação Escolar. “Ao 
levarmos conhecimento e informação até 
essas mulheres estamos colaborando com a 
promoção do conhecimento e da cidadania 
da trabalhadora rural”, afirma. A secretária 
de Políticas Sociais da FETAEP, Marucha 
Vettorazzi, e o assessor estadual da FETA-
EP, Marcos Maciel, também participaram de 
alguns eventos.
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RECONHECIMENTO

ENTREVISTA 

Em se tratando da violência contra a mulher, da-
dos estatísticos comprovam que entre 30% a 50% 
das brasileiras já sofreram algum tipo de violência. 
Em 2012, o Paraná, segundo um estudo comple-
mentar do Mapa da Violência, foi apontado como 
o terceiro estado brasileiro em violência contra a 
mulher – ficando atrás apenas do Espírito Santo e 
de Alagoas. Já de acordo com o Relatório Final da 
Comissão Especial da Violência contra a Mulher, 
elaborado também em 2012, a cada 10 minutos 
uma pessoa do sexo feminino é agredida no Brasil. 
O estudo diz ainda que apenas 10% dos municí-
pios possuem serviço de atendimentos a esses ca-
sos – “sendo esta lacuna que as unidades móveis 
vêm preencher”, comenta Mercedes Demore.

Os dados evidenciam uma realidade assusta-
dora. No entanto, é preciso considerar que as 
mulheres do campo nem mesmo aparecem nes-
ses índices, uma vez que ainda sofrem diante 
de outro problema social: a invisibilidade. Mui-
tas, devido ao isolamento, desconhecem seus 
direitos perante a família e a sociedade, dei-
xando de buscá-la. “E é justamente aí que en-
tra a atuação da FETAEP, que leva informação 
até o campo, propiciando conhecimento acerca 
dos direitos da mulher”, comenta.

É de se lamentar que a sociedade ainda seja 
herdeira de um regime machista secular que, 
na comunidade rural, torna-se mais acentua-

do. Nota-se, em alguns casos, que as próprias 
mulheres têm dificuldades de se desvincular 
dos discursos de ordem sexista. O inconscien-
te coletivo da sociedade – formado por ideias 
arraigadas no passado – não permite discer-
nir de forma clara tamanha violência que as 
mulheres sofrem, dando a entender que “as 
coisas são assim mesmo” ou, ainda, que “isso 
não existe!”. 

Diante desse conformismo, há outro agra-
vante: a omissão. Grande parte das mulheres 
se cala diante da violência que vivencia, não 
denunciando as agressões sofridas no âmbito 
doméstico.

Mulheres da área rural ainda sofrem com a invisibilidade

Organização de mulheres da FETAEP comemora 20 anos
Reconhecendo a importância da força feminina 
dentro do movimento sindical, há 20 anos a FE-
TAEP criava dentro da instituição a Comissão 
Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais 
(CEMTRA) – que tem o papel de coordenar e im-
plementar ações para a superação de todas as 
formas de discriminação e de desigualdade li-
gadas ao gênero ainda existentes no meio rural. 

Instituída de 1994 - seis anos após a aprovação 
da constituição de 1988 que dava às mulheres 
igualdade de direitos tanto na política, quanto 
na sociedade e no trabalho – a CEMTRA surgiu 
com o propósito de conscientizar as mulheres 
sobre os seus direitos, além de promover a cida-

do Movimento”, comenta Mueller. 

Entre as conquistas, algumas merecem destaque. 
Em 1998 a FETAEP aprovou a cota mínima de 30 
% de mulheres nos cargos de diretoria da Fede-
ração e dos sindicatos e, em 2007, passou a ser 
prevista oficialmente no estatuto. Em 2011, pas-
sou a ser uma secretaria da FETAEP, com mais 
responsabilidades e deveres – entre eles o de rea-
lizar eventos com temas como: violência contra a 
mulher, saúde e bem-estar, organização da pro-
dução, alternativas de renda, entre outros.  Já no 
ano passado, as mulheres deram mais um passo. 
Conseguiram aprovar a paridade entre homens 
e mulheres nos cargos da diretoria da CONTAG.

A secretária de Mulheres, Mercedes Demore, lem-
bra as dificuldades e os desafios dos primeiros 
anos para tornar realidade o que estava previsto 
na Constituição de 1988, entre eles o de aumentar 
a participação das mulheres nas ações políticas 
dos sindicatos e da FETAEP. “Eu pedia a todos 
que levassem pelo menos uma mulher por sindi-
cato. O número variava entre 25 a 30. Começa-
mos a nos organizar dessa forma e, aos poucos, 
fomos chamando outras”, comenta. Hoje, conti-
nua ela, a FETAEP conta com 10 coordenadoras 
regionais de Mulheres, com suas respectivas su-

plentes. “E a nossa rede de atuação tem aumen-
tado a cada ano”, avalia, citando como exemplo 
a Marcha das Margaridas. O evento acontecerá 
no ano que vem em Brasília, e “a secretaria tem 
como meta levar 10 ônibus com trabalhadoras 
rurais – um de cada regional”, almeja Mercedes.

Ao olhar para trás, a secretária de Mulheres, 
reconhece o quanto já foi feito e pontua o próxi-
mo desafio da secretaria: “sindicalizar o maior 
número de trabalhadoras rurais possível. Já 
conquistamos o nosso espaço, agora nos falta 

ocupá-lo com mulheres politizadas e com von-
tade de fazer a diferença”, afirma.

O cenário atual, comenta o presidente da FETA-
EP, já é bem diferente. “Percebemos que muita 
coisa mudou e elas já são presenças consolida-
das nos sindicatos, nas cooperativas, nas asso-
ciações, na política e em uma série de espaços 
importantes”, afirma Ademir Mueller, dizendo 
ainda que em alguns casos a presença feminina 
chega a superar a masculina. “Tudo isso fruto de 
muito trabalho nesses últimos 20 anos”, conclui. 

Um olhar para trás
Com Mercedes Demore, secretária de Mulheres da FETAEP.

dania e de lutar pela implementação de políticas 
públicas que atendam às necessidades das tra-
balhadoras rurais.

Nestes 20 anos, a atuação e a representativida-
de da Comissão foi crescendo de forma gradati-
va - já como resultado do trabalho realizado pe-
las mulheres do Movimento Sindical. Segundo o 
presidente da FETAEP, o MSTTR era muito mas-
culinizado – fruto de uma cultura patriarcal. 
“Viemos rompendo barreiras por meio de muita 
conscientização – tanto dos homens quanto das 
mulheres. Graças à nossa atuação de encoraja-
mento e de desenvolvimento da autoestima, as 
mulheres têm ganhado mais notoriedade dentro 
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De 17 a 19 de março, a Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura do Estado do Paraná (FETAEP) sediou o Encontro Regional 
da Contag que teve o objetivo de debater com as Federações do 
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul o atual cenário 
sindical. Entre os temas debatidos estavam a representatividade 
sindical no campo, a sustentabilidade político-financeira do MST-
TR, as estratégias para o 20º Grito da Terra Brasil, as eleições 
2014 e o Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e 
Indígena (AIAF/CI-2014).

A abertura do Encontro contou com a presença do presidente da 
FETAEP, Ademir Mueller, do presidente em exercício da FETAG-
-RS, Carlos Joel da Silva, do presidente da FETAESC, José Walter 
Dresch, do secretário de Meio Ambiente da CONTAG, Antoninho 
Rovaris, e da secretária geral da CONTAG, Dorenice Flor da Cruz. 
Os trabalhos estão sendo coordenados pelo assessor da Regional 
Sul, José Cadoná.

A secretária geral da Contag destacou aos participantes que o en-
contro representou uma oportunidade única para refletir e levantar 
os principais problemas do MSTTR. “Vamos tirar daqui propostas 
para levar ao Conselho da Confederação”, salientou. Já o secretário 
de Meio Ambiente afirmou que a expectativa do encontro é fazer 
frente diante da nova realidade que vem se construindo no Movi-
mento Sindical. “Queremos ouvir de vocês – que têm o entendimen-
to técnico e político – com relação aos desafios que enfrentaremos 
neste ano”, afirmou Rovaris. ■

Programa “Plante seu Futuro” se 
prepara para iniciar a segunda etapa
De 10 a 12 de março, na sede do Instituto Ema-
ter, em Curitiba, aconteceu a segunda etapa 
de discussões do programa Plante seu Futuro 
– que tem como principal objetivo promover o 
plantio sustentável, econômico e ambiental-
mente responsável mediante a conscientização 
dos produtores com relação ao uso excessivo 
e desnecessário de agrotóxicos e ao manejo 
correto de pragas e de doenças. A FETAEP foi 

representada pelo técnico agrícola Hermes 
Alves, que também é membro do grupo gestor 
que coordena o programa.

Na segunda etapa a campanha será intensifica-
da nas culturas de milho, feijão, soja, manejo de 
solos e água, além do manejo de formigas corta-
deiras. Segundo o técnico agrícola da FETAEP, 
a conscientização do agricultor é extremamente 

importante para que ele saiba como e em que quan-
tidade deve fazer uso dos defensivos. “O agricultor, 
talvez por medo, costuma usar o agrotóxico defen-
sivo como preventivo – o que é desnecessário, uma 
vez que acaba jogando dinheiro fora ao usar em 
algo que não precisa”, salienta. Além da FETAEP,  
participaram representantes de diversas institui-
ções parceiras como Senar, Ocepar, Iapar, Itaipu 
Binacional, IAP, Embrapa, entre outras. ■

FETAEP sedia 
Encontro Regional 
da Contag

Abertura com o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, o presidente em exercício da 
FETAG-RS, Carlos Joel da Silva, o presidente da FETAESC, José Walter Dresch, o secre-
tário de Meio Ambiente da CONTAG, Antoninho Rovaris, e a secretária geral da CONTAG, 
Dorenice Flor da Cruz.

Alberto Broch, presidente da CONTAG, participou do segundo dia de trabalho.
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Por 2014 se tratar de um ano político, o Mi-
nistério da Fazenda solicitou uma anteci-
pação das discussões e das definições para 
o fechamento do Plano Safra – cujo lança-
mento está previsto para o mês de maio. 
Para tanto, segundo o secretário de Política 
Agrícola da FETAEP, José Carlos Castilho, o 
Conselho Monetário Nacional deverá tomar 
as últimas decisões no mês de abril. “Há um 
cenário favorável no âmbito do governo fede-

Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015

Acampados fazem manifestação pelas ruas de Londrina

2014 – Ano Internacional da Agricultura Familiar

Mais de 250 trabalhadores rurais de Londri-
na e Região saíram, no dia 20 de março, às 
ruas para manifestar diante da sociedade 
Londrinense a situação precária em que se 
encontram as famílias acampadas que estão 
à espera da reforma agrária. Os trabalhadores 
fizeram uma caminhada até o Centro Cívico 
de Londrina. O ato foi encabeçado pela Regio-
nal 6 da FETAEP, com o apoio da Federação.

A agricultura familiar é responsável por 70% 
dos alimentos que compõem a cesta básica 
da população brasileira e seu conceito envol-
ve diferentes práticas socioculturais desen-
volvidas por camponeses, indígenas e pesca-
dores artesanais. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) re-
conheceu 2014 como o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar sob o argumento de que 
ela representa muito mais do que um mode-
lo econômico, mas sim um núcleo da gestão 
sustentável da terra e sua biodiversidade, a 
fonte de importantes dimensões culturais de 
cada pessoa e, considerando todas essas coi-
sas, um pilar fundamental para o integral 
desenvolvimento de todas as nações. Seu 
objetivo é sensibilizar governos e sociedades 
sobre a importância e a contribuição da agri-
cultura familiar para a segurança alimentar 
e a produção de alimentos. 

A execução da campanha está a cargo da Or-
ganização das Nações Unidas para a Alimen-

Para a construção da pauta da audiência pú-
blica, a FETAEP tem ouvido várias regiões do 
Estado. Além de Londrina, passará pelas ci-
dades de Ibaiti, Cantagalo, Vera Cruz do Oes-
te e Cianorte. A expectativa é mobilizar mais 
de 800 trabalhadores na base e levar cerca de 
600 à capital. Mais informações acerca da au-
diência pública na próxima edição do Jornal 
da FETAEP. ■

tação e Agricultura (FAO) e, no Brasil, há o 
Comitê Brasileiro para o Ano Internacional 
da Agricultura Familiar (AIAF). 

Segundo a FAO, 80% das propriedades na 
América Latina e no Caribe fazem parte da 
agricultura familiar. O setor gera cerca de 
70% do emprego agrícola na região. Con-
siderando apenas os países do Mercosul, 
o setor emprega diretamente cerca de 10 
milhões de pessoas. Ele também é funda-
mental em termos de produção: no Brasil, é 
responsável por 38% da produção agrícola; 
30% no Uruguai; 25% no Chile; 20% no Pa-
raguai, e 19% na Argentina.

Entretanto, houve um declínio acentuado 
nos gastos públicos em agricultura nos pa-
íses em desenvolvimento, particularmente 
na América Latina e no Caribe. Nesta re-
gião, os gastos públicos totais em agricul-
tura caíram de 6,9% em 1980 para 1,9% em 
2007. Esta relação é de fato a mais baixa 
entre todos os países em desenvolvimento e 

contrasta com figuras como o Leste da Ásia e 
o Pacífico (6,5%), além do Sul da Ásia (4,9%). 
É justamente aí que entra o Movimento Sin-
dical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Ru-
rais (MSTTR) ao lutar para ampliar as políti-
cas públicas voltadas à agricultura familiar. 

Outro ponto a ser destacado é que o debate 
em torno da produção agroalimentar deve ser 
feito não só em termos de quantidade, mas 
também de qualidade dos alimentos que são 
colocados na mesa dos brasileiros. Devemos 
avaliar o modelo produtivo que inseriu o país 
pela sexta vez consecutiva como campeão 
mundial no uso de agrotóxicos, que favorece 
a concentração financeira das transnacionais 
e aplica tecnologia de risco à biodiversidade e 
à saúde humana.

Os governos devem proporcionar um ambiente 
favorável para que os agricultores aumentem 
seu investimento e produção no setor, combi-
nando a antiga sabedoria dos agricultores fa-
miliares com a evolução tecnológica moderna. ■

Marcos Maciel, assessor estadual da FETAEP/EMATER

ral para discutir e avaliar as proposições 
do Movimento Sindical dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais que estão sendo 
elaboradas para o Plano Safra 2014-2015”, 
afirmou. Entre elas, o MDA tem discutido 
proposta de alteração da metodologia para 
que a base do cálculo do seguro seja a re-
ceita bruta esperada, conforme demanda 
do Grito da Terra Brasil 2013. A CONTAG 
está pleiteando um aumento no percentual 

de cobertura com o objetivo de que mais agri-
cultores tenham acesso ao seguro. 

Após o lançamento, a FETAEP iniciará a di-
vulgação do Plano Safra da Agricultura Fami-
liar com o intuito de levar mais informações 
para os agricultores. “A proposta de trabalho 
da FETAEP não se limita apenas ao Plano Sa-
fra – uma vez que o nível de informação das 
famílias ainda é baixo. ■

Segundo o secretário de Política Agrária da Fede-
ração, Marcos Brambilla, o objetivo da ação foi ou-
vir as demandas das famílias para, na sequência, 
levá-las à audiência pública do dia 1º de abril que 
a FETAEP está organizando. A audiência, que irá 
mobilizar todo o Estado, acontecerá em Curitiba, 
na Assembleia Legislativa. “Convidamos, inclusi-
ve, esses assentados para participar da audiência 
estadual”, complementa Brambilla.
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4Aconteceu

Foi realizada entre os dias 7 
e 11 de abril, a oficina de au-
toformação para o I Módulo 
Estadual da Enfoc.

No dia 11 de março a FETAEP, representada por seu presidente Ade-
mir Mueller, participou da assinatura dos convênios do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) para o Paraná, com o investimento de 
mais de R$ 50 milhões para a compra direta dos agricultores fami-
liares, na Secretaria de Agricultura e de Abastecimento (SEAB). “Este 
programa do governo federal em parceria com os Estados e municí-
pios é mais uma importante conquista do Movimento Sindical por 
meio de sua mobilização anual, o Grito da Terra Brasil”, diz Mueller.

Seminário Estadual de Formação, realizado na 
FETAEP, discutiu o papel da formação e avaliou 
as ações na base. Além disso, conceituou o Pro-
grama Nacional de Formação, mapeou a rede 
dos educadores e traçou estratégias para a rea-
lização dos Grupos de Estudos Sindicais (GES) 
nos municípios. Foto da mística de abertura, ela-
borada pelos educadores do 4º módulo da etapa 
estadual da Enfoc.

Encontro entre FETAEP 
e a Secretária de Estado 
de Saúde (Vigilância) de-
bateu, no dia 21 de feve-
reiro, a capacitação dos 
conselheiros de saúde do 
campo e da floresta.


