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De 7 a 9 de maio, cerca de 400 jovens oriundos do meio 
rural paranaense participaram do 2º Festival Estadual da 
Juventude Rural do Paraná debatendo temas como sucessão 

rural, educação no campo, acesso à terra, crédito, trabalho e renda. 
O evento, organizado pela FETAEP, buscou promover e fortalecer a 
organização da juventude rural com vistas a um campo mais justo e 
igualitário e com qualidade de vida. O encontro aconteceu em Pontal 
do Paraná (PR), na Praia de Leste.

Segundo o secretário de Juventude da FETAEP, Marcos Brambilla, o 
evento superou as expectativas da Federação – “tanto pelo número 
expressivo de participantes quanto pelo nível político dos jovens durante 
os debates”, comentou. Já o presidente Ademir Mueller comenta que o 
Festival foi extremamente exitoso por vários aspectos: primeiro pela 
construção de uma pauta contundente para a criação de políticas públicas 
destinadas à juventude; segundo pela interação do grupo e, por fim, pela 
participação do governador Beto Richa que se comprometeu a receber a 
carta da juventude. “Não temos dúvidas de que a categoria trabalhadora 
rural saiu mais fortalecida desse encontro”, salientou Mueller.  
 
Além de Mueller e Brambilla, a abertura contou com a presença 
do secretário de Estado de Abastecimento e Agricultura, Norberto 
Ortigara, do presidente do Instituto Emater, Rubens Niederheitmann, do 
representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Leitão, do 
gerente da regional do Banco do Brasil de Paranaguá, representando a 
superintendência do BB, Pedro de Siqueira Junior, da secretária de Geral 
da CONTAG, Dorenice Flor, do prefeito de Pontal do Paraná, Edgar Rossi, 
do assessor para Assuntos da Juventude do Paraná, Edson Lau, e do 
presidente da CTB estadual, José Agnaldo Pereira. 

Os secretários da FETAEP - Jairo Correa, Mário Plefk, Mercedes Demore, 
Aristeu Ribeiro e José Carlos Castilho - também compareceram à 
solenidade de abertura. mais informações nas págs. 4 a 7.
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Plano Safra da Agricultura Familiar 
foi lançado em Brasília

pg. 12

Festival Regional Sul da CONTAG 
aconteceu no PARANÁ

pg. 8

FETAEP auxilia comunidades de 
Inácio Martins contra o fechamento 
de duas escolas rurais

pg. 14
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FESTIVAL DA JUVENTUDE

um mar de 
jovens invade o 
litoral paranaense
Festival da Juventude Rural reúne cerca 
de 400 jovens em Pontal do Paraná.

•Marcos Brambilla, secretário de Juventude da 
FETAEP, salienta a importância do evento para a 
construção da Carta da Juventude.

•Jovens rurais de todo o Paraná 
participaram do evento.
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dia Ações Participantes
05 Reunião sobre erradicação do trabalho infantil em Curitiba. Marucha Vettorazzi
05  Reunião da Diretoria Executiva da FETAEP. Diretoria Fetaep

05 a 09 Coletivo de Saúde Regional Sul na FETAEP. Marucha Vettorazzi

06 Mesa-Redonda – Negociações Coletiva 
com a FAEP em Curitiba.

Jairo Correa, Clodoaldo 
Gazola e Carlos Buck

06 e 07 Seminário Regional de Estratégias de 
autossustentação financeira na FETAESC.

Ademir Mueller, Mercedes 
Demore, José Carlos Castilho

07 a 09 Festival Estadual da Juventude Rural em Pontal do Paraná. Marcos Brambilla, Ademir 
Mueller e assessores FETAEP

09 Assinatura do contrato do empreendimento 
habitacional de Matelândia. Aristeu Ribeiro

09 Comemoração dos 50 anos do STTR de Verê. Ademir Mueller
09 Posse do STTR de Iporã. Ademir Mueller

12 Assinatura do contrato de empreendimento 
habitacional de Saudade do Iguaçu. Aristeu Ribeiro

12 a 21
A FETAEP manteve em Brasília, na CONTAG, dez 
dirigentes na primeira semana para negociar a pauta 
do Grito da Terra Brasil e onze na segunda semana. 

Diretoria

13 Reunião Conseleite – Faep em Curitiba. José Carlos Castilho

13 Reunião sobre o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar em Curitiba. José Carlos Castilho

13 Assinatura dos contratos do empreendimento em São João. Aristeu Ribeiro
13 a 15 Seminário Nacional sobre assalariamento rural na Contag. Jairo Correia

14 Encontro Intermunicipal de Mulheres em Ivaté. Mercedes Demore
15 Seminário Nacional sobre Assalariamento Rural em Brasília. Marucha Vettorazzi e Jairo Correia
15 Encontro de Mulheres – Expoingá  em Maringá. Mercedes Demore
16 Encontro de Mulheres em Alto Piquiri. Mercedes Demore
19 Reunião para elaborar curso de capacitação do CAR no Iap. Mário Plefk
19 Reunião Diretoria Executiva da FETAEP. Diretoria
20 20º Grito da Terra Brasil em Brasília. Ademir Mueller e Mercedes Demore

20 e 21 Festival Regional da Juventude Rural 
– Região Sul em Curitiba. Diretoria Fetaep

21 Reunião sobre Biodísel – Ocepar em Curitiba. José Carlos Castilho
21 Conselho Gestor do Território Centro Sul Paraná em Irati. José Carlos Castilho
22 Visita à Souza Cruz em  Rio Negro. José Carlos Castilho
23 Oficina para autoformação para Eresfor na Fetag RS. Mário Plefk
23 Assembleia Geral do STTR de Corbélia. Ademir Mueller

23 Encontro do STR sobre Contribuição 
Confederativa e Sindical em Agudos do Sul. Jairo Correia

26 Reunião do Comitê de Desenvolvimento, 
na Emater em Curitiba. José Carlos Castilho

26 Seção de outorga do título de Cidadão Honorário 
à Norberto Ortigara em Curitiba. Ademir Mueller

26 Lançamento do Plano Safra em Brasília. Mercedes Demore
27 Reunião do Conselho Fiscal do Senar. Jairo Correa

26 e 27 Festival Regional da Juventude em Curitiba. Ademir Mueller e Marcos Brambilla

26 e 27
Reunião da Comissão de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais e organizações parceiras da Marcha 
das Margaridas em Curitiba.

Mercedes Demore e Ademir Mueller

27 Reunião sobre habitação rural em Prudentópolis. Aristeu Ribeiro

27 Reunião sobre habitação rural em 
Boa Ventura de São Roque. Aristeu Ribeiro

27 Reunião com a Cresol sobre a expansão do cooperativismo. Diretoria
27 Seminário da Mulher Trabalhadora em Curitiba. Marucha Vettorazzi

27 e 28 Reunião do Conselho Fiscal – Senar em Curitiba. Ademir Mueller
28 Reunião Conselho Administrativo Senar em Curitiba. Ademir Mueller

28 Reunião sobre Habitação Rural em 
Goioxim, Cantagalo e Virmond. Aristeu Ribeiro

29 Abertura do 1º Congresso Estadual 
de Agroecologia do CPRA.

Ademir Mueller, Jairo 
Correa, Mercedes Demore 
e Marucha Vettorazzi

29 Reunião sobre habitação rural em Rio Bonito do Iguaçu. Aristeu Ribeiro
29 Reunião sobre habitação rural em Laranjeiras do Sul. Aristeu Ribeiro

29 e 30 Congresso Paranaense de Agroecologia em Curitiba. José Carlos Castilho

30 Projeto Território a ser aprovado no 
Cedraf na SEAB em Curitiba. José Carlos Castilho

mAiO

Grito da Terra Brasil 
Realizamos no mês de maio o nosso 20º Grito da Terra 
Brasil – momento este em que o Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais mostra sua 
cara ao governo federal e faz uma série de cobranças 
em busca de melhores condições de trabalho, de vida e 
de renda ao povo do campo. Neste ano, a CONTAG optou 
por não realizar ações de massa em Brasília, mas sim 
nos Estados indicando o “Dia D” em 20 de maio, quando 
as Federações fizeram ações pontuais com assuntos 
específicos como forma de pressionar os governos.

Passamos o mês de maio inteiro reunidos com os 
representantes de diversos ministérios e secretarias 
do governo. Ao todo, foram 19 audiências com as 
pastas relacionadas às nossas demandas: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério 
da Integração Nacional, Ministério da Educação, Ministério 
da Saúde e da Previdência, Secretária Geral da Presidência, 
Secretaria Nacional da Juventude e de Mulheres, entre outros. 

Confira nas páginas 09 e 10 as respostas do governo 
perante a nossa pauta – que reuniu reivindicações das 
mais variadas áreas, sendo as principais relativas à 
política agrícola (assistência técnica, crédito), à reforma 
agrária (desapropriação de terras, criação e manutenção 
de assentamentos e desburocratização e mais recursos 
do crédito fundiário), às questões salariais (cumprimento 
e ampliação das leis trabalhistas) e às políticas sociais 
(saúde, previdência, educação e assistência social). 

Ao longo da história, vários foram os avanços obtidos pelo 
GTB, entre eles destacamos a criação e o aumento sucessivo 
dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf); a desapropriação de áreas 
para a reforma agrária que já beneficiou milhares de 
famílias; a concessão de benefícios previdenciários rurais 
represados no INSS e a melhoria das condições de trabalho 
dos assalariados e das assalariadas rurais, entre outros. 
Sem contar que o Grito se transformou em um instrumento 
fundamental para a implementação do Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS).

Boa Leitura.

Ademir Mueller,
Presidente 
da FETAEP

Editorial FETAEP
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Alternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS).

Boa Leitura.

Ademir Mueller,
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• Agroindústria em São josé dos Pinhais

No dia 22 de abril, o deputado Assis do Couto fez uma visita ao 
gabinete do prefeito, Luiz Carlos Setim, de São José dos Pinhais, 
para tratar da emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão que 
possibilitará a construção de Agroindústria de Alimentos Natura 
Semi Processada. A reunião foi uma iniciativa do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de São José dos Pinhais e do Conselho de 
Desenvolvimento Rural do município, apoiada e acompanhada 
pela FETAEP, pelo secretário de Agrícola, José Carlos Castilho.  

• Posse em Astorga

• leite em Pauta

A diretoria do STTR de Astorga tomou posse no final do mês 
de abril. Cláudio de Carli foi reconduzido à presidência até 22 
de abril de 2019. O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
esteve presente e também foi empossado. 

• mulheres – Encontros intermunicipais

Os Encontros de Mulheres continuam acontecendo em todo 
Estado. No mês de maio, as atividades se concentraram na 
Regional 3, onde foram promovidos eventos intermunicipais 
nos municípios de Ivaté (dia 13), Altônia (dia 14) e Alto Piquiri 
(dia 16). Nos encontros foram abordados temas como 
alimentação saudável e autoestima feminina. Além disso, 
foram repassadas informações sobre o funcionamento das 
Unidades Móveis de Atendimento à Mulher pela secretária de 
Mulheres da FETAEP, Mercedes Demore.

No dia 22 de abril, o deputado Assis do Couto fez uma visita ao 
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Notas FETAEP SENAR PR

VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA LEITE

MATÉRIA-PRIMA ABRIL 2014
(VALOR FINAL)

MAIO 2014 
(PROJEÇÃO)

VALORES DE REFERÊNCIA PARA O CONSELEITE IN62**

Posto Propriedade 0,8304 0,8406

(**) 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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juventude rural em busca de um 
campo com mais oportunidades

Construir uma pauta contundente com as 
demandas e anseios da juventude rural 
estava entre os principais objetivos do 2º 
Festival Estadual da Juventude Rural, 
realizado de 7 a 9 de maio, em Pontal do 
Paraná, Litoral do Estado. A Carta da 
Juventude, elaborada com a participação 
de todos, traçou os pontos cruciais para a 
melhoria de vida, da renda e do trabalho 
no meio rural. “Conseguimos construir um 
documento com muitas propostas 
afirmativas para alavancar a produção 
agrícola da juventude na agricultura 
familiar”, comemora Brambilla.

Entre os pontos centrais da Carta, o 
secretário de Juventude da FETAEP 
destaca o aumento da assistência técnica 
gratuita e a melhoria da operacionalidade 
do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF). 

O governador Beto Richa participou do 
encerramento do Festival e se 
comprometeu a receber uma comissão 
da Federação que apresentará, de 
forma oficial, a carta com as 
proposições da juventude. 

  • Governador Beto Richa se comprometeu 
em receber uma comitiva de jovens para a 
entrega oficial da Carta da Juventude.

  • Jovens homenagearam o presidente da 
FETAEP, Ademir Mueller, pelo apoio que vem 
dando à juventude trabalhadora rural.

  • Demais diretores da FETAEP também 
prestigiaram a abertura do o evento. Na foto, 
Mercedes Demore, Mário Plefk, Aristeu Ribeiro, 
Jairo Correa e José Carlos Castilho.

  • Jovens politizados debateram a sucessão rural.

  • Ademir Mueller, presidente da FETAEP, durante a abertura.
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Um momento de interação e de 
divertimento foi propiciado aos 
jovens participantes do 2º Festival 
Estadual da Juventude Rural. A noite 
cultural contou com o desfile de dez 
casais do meio rural que disputaram 
o título “Garota e Garoto Rural”. 
Também foi realizado o sorteio de 
cinco prêmios das rifas que foram 
vendidas para custear as despesas 
do evento. 

Os ganhadores do concurso de 
beleza foram Gabrielle Santana 
(Regional 02) e Rafael da Silva 
(Regional 7) que levarão a beleza do 
campo paranaense para o Festival 
Nacional da Juventude, em Brasília, 
quando disputarão o título nacional 
com demais casais de todo o Brasil. 
Já os sorteados foram:

Noite Cultural
Sorteio de prêmios e 
concurso do garoto e da 
garota rural animaram 
o público.

1º luGAr - GOl Giv 1.0:  
Carlito (Luiz Carlos Bugno), do município 
de São José dos Pinhais.

2º luGAr - mOTO YAmAhA:  
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
São Jorge do Ivaí, município de São Jorge 
do Ivaí.

3º luGAr - NOTEBOOK dEll: 
José Carlos Craco, município de Jandaia 
do Sul.

4ºluGAr - CElulAr APPlE iPhONE 4 8GB: 
Neirielli de Oliveira, município de 
Clevelândia.

  • Garota e Garoto Rural.

  • Bruno e Diego, jovens agricultores 
de Assis Chateaubriand, animaram 
os participantes do 2º Festival 
Estadual da Juventude.

Os participantes do Festival assistiram a 
duas palestras de cunho político e social 
durante os três dias do evento. Ambas 
buscaram conscientizar os jovens acerca do 
seu papel dentro da propriedade rural e 
despertá-los para a busca de melhores 
condições de trabalho e renda. 

A primeira foi “Análise de conjuntura sobre 
o rumo da política brasileira e sua 
interferência no setor rural”, com o 
professor da UFPR e doutor em 
“Educação: História, Política, Sociedade”, 
Gracialino da Silva Dias. A segunda foi 
“Sucessão rural com acesso à terra”, com 
o professor da UFSC doutor em Ciências 
Humanas, Valmir Stropasolas. 

Além desses temas, a abertura dos trabalhos foi marcada por muita descontração durante 
a palestra motivacional do professor mestre em Educação, João Carlos de Oliveira.

5º luGAr - TABlET SAmSuNG 
GAlAXY TAB 16GB: 
Neila Fernandes da Silva Guerra, 
município de Jesuítas.

debates 
políticos e 
muito trabalho

  • Debates para a construção 
da Carta da Juventude. 



Com a palavra, a juventude rural... 

“Estamos aqui para provar o contrário do 
que dizem por aí: de que o jovem não quer 
permanecer no campo. Todos aqui querem 
permanecer, porém queremos condições 
para continuar trabalhando e concretizar, 
de fato, a sucessão rural”. 
Dorenice Flor – CONTAG

“É preciso criar condições objetivas para que 
o povo do campo tenha igualdade perante os 
demais e que ele escolha - por vontade 
própria - viver no meio rural. Para isso, a 
tecnologia deve ser acessível a todos e a 
qualidade do ensino do Brasil deve melhorar. 
Parabéns à FETAEP pela capacidade que tem 
de despertar a sociedade e a juventude em 
busca dos avanços. Conte com nosso apoio”. 
Norberto Ortigara - SEAB
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Opinião de quem está há mais tempo na estrada

“Vocês são como pedras preciosas que estão 
sendo lapidadas cada vez mais para construir 
um futuro melhor ao Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais. 
Vamos unir a energia e a vontade de vocês 
com a nossa experiência que a conquista será 
plena. Não temos dúvida disso”, 
Ademir Mueller - FETAEP

“Foi muito bom. A organização foi nota 
10. As palestras enriqueceram meu 
conhecimento e o evento proporcionou 
algo que eu não esperava: conhecer o 
mar.” GElSON OlivEirA – SãO jOrGE 
dO OESTE (rEGiONAl 1)

 “O evento deu oportunidade aos jovens 
de se expressarem. Precisamos de mais 
oportunidades como esta. Também 
pude conhecer a praia, uma experiência 
maravilhosa que vou lembrar para o 
resto da vida.” GABriEllE SANTANA 
(GArOTA rurAl) – SANTA hElENA 
(rEGiONAl 2) 

 “A organização do evento foi muito boa e as 
informações transmitidas nos trouxeram o 
conhecimento de novas possibilidades para 
os jovens do campo”. ClEiTON CATTElAN 
– AlTO PArANÁ (rEGiONAl 4)

“Foi um ótimo encontro. O ponto alto 
para mim foi a palestra do professor 
Gracialino Dias sobre os rumos da 
política brasileira e a interferência no 
meio rural”. jOhANES WEdEKiNd – 
mAriA hElENA (rEGiONAl 3)

“O Festival trouxe informações de 
oportunidades que não conhecíamos, além 
da possibilidade de conhecer pessoas e 
trocar experiências”. FlÁviO rOdriGO – 
BOA ESPErANçA (rEGiONAl 5)



“Estou aqui para renovar a disponibilidade 
do Banco do Brasil em atendê-los no Pronaf 
Jovem como parceiros e não apenas como 
agente financeiro. Que estes jovens que 
assinaram o contrato no dia de hoje 
incentivem os demais e deem continuidade 
nos negócios de seus pais e familiares”,  
Pedro Siqueira – gerente regional do 
Banco do Brasil de Paranaguá

“A responsabilidade de vocês ao elaborar a 
Carta da Juventude é muito grande, uma vez 
que esse documento irá nortear o governo 
estadual e o federal, além de entidades 
representativas, para a busca de melhores 
oportunidades ao jovem rural. A FETAEP está 
colocando vocês no papel de protagonistas. 
Aproveitem a oportunidade e busquem seus 
espaços dentro da propriedade familiar.”
 Rubens  Niederheitmann  – Emater

“O jovem só permanecerá no meio rural se 
tiver perspectivas para realizar seus projetos. 
Ele não quer se isolar, quer interagir com a 
cidade e com outras comunidades. Por esses 
e outros motivos é que temos que promover 
as melhorias para suprir suas necessidades 
de cultura, de lazer, de trabalho, de 
renda, de estradas, de comunicação, de 
educação e de formação profissional”. 
José leitão – MDA
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 “O evento foi muito importante. O ponto 
alto para mim foi a construção da carta da 
juventude, momento que os jovens 
puderam expressar sua opinião.” TANiA 
jAquEliNE – CANTAGAlO (rEGiONAl 8)

 “Esse evento incentivou os jovens a 
continuar no campo e nos mostrou que 
somos o futuro da área rural.” 
ElOÁ mAGrO – luPiONÓPOliS 
(rEGiONAl 6)

“Conhecemos pessoas e aprendemos coisas 
novas. As palestras foram marcantes para 
mim.” dANiElE viCENTE – FiGuEirA 
(rEGiONAl7)

 “A troca de experiências aliada ao lazer 
nos fortalece. O acesso às informações 
sobre políticas públicas para o campo 
ajudam a construir o protagonismo da 
juventude”, NÉBiA duTrA – OrTiGuEirA 
(rEGiONAl 9)

 “Gostei muito de conhecer outros jovens 
como eu e vê-los participando e 
contribuindo. Adoraria participar novamente 
em outras oportunidades.”, KAriN 
CriSTiNA – lAPA (rEGiONAl 10)

“Nosso compromisso enquanto jovens rurais 
é dar continuidade à luta sindical para que os 
dirigentes que ajudaram a construir o 
passado e o presente do MSTTR tenham 
orgulho do que realizamos. O MSTTR abriu 
as portas para o jovem discutir a sucessão 
rural. Hoje o tema, que foi trazido à tona pela 
juventude, é discutido pelo Movimento como 
um todo”, mArCOS BrAmBillA, 
SECrETÁriO dE jOvENS dA FETAEP.



Nos dias 26 e 27 de maio, Curitiba sediou 
o Festival Regional da Juventude Rural, 
realizado em parceria com as Federações 
do Sul: FETAEP, FETAESC e FETAG-RS, 
sob a coordenação da Regional Sul da 
CONTAG. O objetivo da ação, segundo 
o secretário de Juventude da FETAEP, 
Marcos Brambilla, foi construir uma pauta 
mais focada nas questões da Região 
Sul para ser levada ao debate nacional, 
no Festival em Brasília. “Dessa forma, 
construímos um material com mais peso 
e conteúdo”, afirma. 

A abertura política contou com a 
presença de José Leitão do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), do 
coordenador de Jovens da FETAESC, 
Adriano Gelsleuchter, da secretária de 
Juventude da FETAG-RS, Josiane Cristina 
Einloft, do presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, do coordenador da Regional Sul 
e presidente da FETAESC, José Walter 
Dresch, da secretária de Jovens da 
CONTAG, Mazé Morais, e do secretário de 
Jovens da FETAEP, Marcos Brambilla.
Após, foi realizado o Ato da Juventude 
Rural no contexto do Ano Internacional 
da Agricultura Familiar. Dois debates 
foram realizados, o primeiro sobre 
“Juventude: acesso à terra e sucessão 

  •Abertura com representantes da FETAEP, 
FETAESC, FETAG-RS, MDA e CONTAG

  •Evento em Santa Izabel do Oeste 
contou com a presença de 300 jovens.
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(SRA/MDA), Adhemar Almeida, que falou 
sobre “Políticas Públicas no âmbito da 
Reforma Agrária e do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário”.

Foram realizados trabalhos em grupo 
sobre os temas Juventude e Organização 
Sindical, Acesso à Terra, Educação, Cultura 
e Esporte, e Organização da Produção da 
Agricultura Familiar. A programação conta, 
ainda, com a leitura, aprovação e entrega 
da Carta Regional da Juventude Rural às 
autoridades estaduais e federal. 

rural” e o segundo sobre “Desafios para 
a ação da juventude rural: modelo de 
desenvolvimento, educação, políticas 
de crédito, organização sindical e 
organização da produção”, apresentado 
por Antoninho Rovaris, secretário de 
Meio Ambiente da CONTAG. 

O último dia do festival contou com 
a presença do secretário de Política 
Agrária da CONTAG, Zenildo Xavier e do 
secretário de Reordenamento Agrário do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Festival regional Sul da CONTAG aconteceu no PArANÁ
120 jovens do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul debatem pontos 
importantes para a juventude rural



Todos os proprietários rurais brasileiros, 
independentemente do tamanho da 
propriedade, devem fazer o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). A medida foi 
regulamentada no dia 5 de maio pela 
Instrução Normativa n°2, decretada 
oficialmente pela presidente Dilma Rousseff 
e publicada no Diário Oficial da União. 

Para se cadastrar, os proprietários terão o 
prazo de um ano, a partir do dia 5 de maio 
de 2014 - data da publicação da medida - 
podendo ser prorrogado por mais 12 
meses. Passado esse período, o produtor 
rural que não tiver o cadastro terá 
dificuldade em fazer negócios ou receber 
financiamentos, além de estar sujeito ao 
pagamento de uma multa que varia de 
acordo com a infração cometida e com o 
tamanho da propriedade”, afirma. 

Cadastro Ambiental rural entrou em vigor
CAR facilitará a fiscalização e a preservação do meio ambiente.

Segundo o secretário de Meio Ambiente 
da FETAEP, Mário Plefk, o objetivo do 
CAR é coletar informações sobre a 
situação em que se encontram as Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) e 
as Reversas Legais (RLs) localizadas 
dentro de propriedades rurais. “A 
finalidade é analisar se estão dentro 
das exigências do novo Código Florestal 
e verificar possíveis passivos 
ambientais”, salienta Plefk. 

A obrigatoriedade do Cadastro Ambiental 
Rural, continua ele, traz ganhos não 
apenas para a sociedade - que passa a 
viver em um ambiente preservado -, mas 
também ao agricultor que terá sua 
propriedade regularizada. “Além disso, a 
fiscalização torna-se mais eficaz”, afirma.  

Grupo de Estudo Sindical foi implementado 
em Barbosa Ferraz
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A FETAEP está preparando um 
curso de capacitação sobre a 
temática com representantes das 
dez regionais sindicais. “O objetivo é 
esclarecer dúvidas e torná-los 
multiplicadores desse aprendizado 
para que possam repassar as 
informações obtidas sobre o CAR 
aos funcionários dos Sindicatos de 
sua região. Eles serão os 
responsáveis em auxiliar os 
produtores a regularizarem sua 
propriedade”, explica Plefk.

CAPACiTAçãO

O Grupo de Estudo Sindical - que tem 
por objetivo melhorar a atuação do 
Sindicato e de seus representantes - 
foi implementado junto à diretoria do 
STTR de Barbosa Ferraz. O encontro, 
que aconteceu no dia 30 de abril, reuniu 
18 dos 20 diretores da entidade. 

Coordenado pela assessora regional 
da Fetaep na região de Campo Mourão, 
Solange Santos, que é uma das 
educadoras da 4ª Turma Regional Sul da 
Escola Nacional de Formação da Contag 
– o grupo fez uma série de reflexões 
acerca do início do sindicalismo rural no 
Brasil e no Paraná, da importância da 
organização para a categoria e do papel 
e atuação do MSTTR na atualidade. 

Para o presidente do STR, Paulo Cesar 
Baia, recém-empossado, este trabalho é 
muito importante, uma vez que proporciona 
um aprendizado coletivo, uma troca de 
experiências e uma aproximação mais 
intensa do dirigente com as comunidades 
rurais. O próximo encontro acontecerá 
no dia 18 de junho, com a presença 
de representantes do legislativo. 



  • Dilma respondeu aos pontos 
da pauta do Grito da Terra Brasil.
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Governo responde pontos da
pauta do Grito da Terra Brasil

A presidenta Dilma Rousseff 
recebeu a comitiva da CONTAG e das 
Federações para responder a pauta 
de reivindicações do 20º Grito da 
Terra Brasil. A audiência ocorreu no 
dia 21 de maio, no Palácio do Planalto, 
com a presença de cerca de 50 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
da diretoria e assessoria da CONTAG 
e das Federações e dos ministros 
da secretaria-geral da Presidência 
da República, Gilberto Carvalho, do 
Desenvolvimento Agrário, Miguel 
Rossetto, do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Tereza Campello, 
e do secretariado dos ministérios.

A presidenta adiantou que serão 
disponibilizados R$ 24,1 bilhões de 
crédito para custeio e investimento 
do Plano Safra da Agricultura Familiar 
2014-2015. Outro anúncio feito por 
Dilma foi que a Agência Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Anater) será coordenada 

pelo MDA e que será trabalhada 
respeitando a regionalização.

Quanto às reivindicações sobre 
organização e enquadramento sindical, 
Dilma respondeu: “a questão dos 
registros sindicais será nos moldes 
reivindicados pela CONTAG”. Depois 
desse anúncio da presidenta, o 
secretário executivo do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) explicou que 
será criado um grupo de trabalho, com 
a participação da CONTAG assegurada, 
para estudar os novos critérios 
para registro sindical, com previsão 
de 45 dias esgotar a discussão.

No entanto, Dilma Rousseff não se 
comprometeu em contratar nesse 
ano mais propostas do Minha 
Casa Minha Vida Rural. Portanto, a 
previsão é permanecer nas 180 mil 
já contratadas. “Agora, eu garanto 
incorporar a demanda adicional de 
vocês no Minha Casa Minha Vida 3”.

O ministro Gilberto anunciou que 
o governo federal concordou com 
a proposta da CONTAG de criação 
de um GT com a participação do 
Incra, Funai, Fundação Palmares e 
da Advocacia Geral da União para 
resolver os conflitos gerados pelos 
casos de agricultores(as) familiares 
assentados em terras indígenas.

Ele também informou que o governo 
federal apoiará a realização do 3º 
Festival Nacional da Juventude Rural, 
previsto para 2015. Outra demanda da 
juventude respondida pelo ministro diz 
respeito à implementação da residência 
agrária jovem, para a promoção de 
projetos produtivos. Serão atendidos 
25 projetos. Também será criado um 
grupo de trabalho no âmbito do Dnocs 
e Codevasf para tratar da questão 
dos perímetros irrigados. Além 
disso, o governo federal implantará 
um processo de acompanhamento 
dos impactos das obras do PAC.



mAiS ANÚNCiOS do Grito da Terra Brasil
A ministra Tereza Campello anunciou mudanças do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA). “Com relação ao PAA, 
registramos, nos últimos cinco anos, recorde na história da 
Conab de compras do programa. Na segunda-feira (26) vamos 
anunciar um conjunto de medidas para avançar ainda mais no 
novo PAA.” Segundo a ministra, os agricultores e agricultoras 
familiares poderão vender para todas as linhas do Programa de 
forma simultânea e foi criada a linha da compra de sementes 
com limite de R$ 16 mil. As compras institucionais passarão 
para R$ 16 mil, antes era R$ 8 mil ao ano.

Já o ministro Miguel Rossetto destacou que o governo também 
está com a expectativa de votação da MP 636/2013, que 
trata da negociação e remissão de dívidas dos agricultores(as) 
familiares e assentados(as) da reforma agrária. “Assim que for 
aprovada a medida, queremos agilizar a execução de crédito 
para os agricultores(as) familiares”, disse.

Sobre a questão agrária, Rossetto lembrou uma conquista 
recente do movimento sindical: a aprovação do PLP 362/2006, 
importante para a efetivação da sucessão rural. “Estamos 
trabalhando a possibilidade de a presidenta Dilma assinar o 
Plano da Sucessão Rural, a constituição do grupo de trabalho 
para estudar a agenda da sucessão rural e os limites do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).”

rEFOrmA AGrÁriA 
Rossetto garantiu que o Governo Dilma pretende avançar na 
assinatura de decretos de desapropriação de terras para fins de 
reforma agrária. Para demonstrar esse compromisso, o ministro 
assinou uma Portaria que trata de procedimento operacional para 
que as terras dos devedores da União, quando houver penhora de 
propriedade rural e transferência do bem à União para pagamento 
das dívidas, o imóvel rural poderá ser destinado ao programa de 
reforma agrária.

AvAliAçãO dA CONTAG E dA FETAEP
A CONTAG e as Federações avaliaram que as respostas 
apresentadas são satisfatórias. No entanto, alguns pontos ainda 
precisam avançar. Não recebemos 100% do que reivindicamos. 
Vamos valorizar as conquistas e deixar as portas abertas para 
continuar debatendo com o governo os pontos que precisam 
avançar”, destacou Alberto Broch, presidente da CONTAG.

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, considera os anúncios 
positivos. No entanto, muitos pontos da pauta ficaram pendentes 
para serem discutidos na sequência. “O governo respondeu de 
forma oficial apenas algumas das principais questões da pauta, 
deixando grande parte para trás”, lamenta Mueller. 

Nos próximos dias, a CONTAG avaliará a resposta do governo 
detalhada, entregue pela presidenta Dilma, e divulgará a todas as 
Federações e Sindicatos.

  • Audiências do GT Brasil.
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Na manhã do dia 26 de maio, o governo federal anunciou as 
novas medidas do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014/2015, 
em cerimônia ocorrida no Palácio do Planalto, em Brasília. A 
solenidade contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, 
ministros, ministras e líderes de movimentos sociais. A CONTAG 
mobilizou cerca de 500 trabalhadores e trabalhadoras rurais para 
este momento. 

O anúncio oficial das medidas foi feito pelo ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e reafirmado pela 
presidenta em seu discurso. A primeira e principal medida 
apontada foi o valor destinado para o Plano Safra 2014/2015, 
crédito: R$ 24.1 bilhões. 

Esta edição do Plano Safra vem acompanhada de outros 
anúncios importantes, voltados para Assistência Técnica (ATER), 
Agroecologia, Convivência com o Semiárido, Garantia Safra 
e políticas para as mulheres e jovens rurais. Novas linhas de 
créditos para regiões específicas e regras mais flexíveis para 
renegociação de dívidas também constam nas medidas, bem 
como a manutenção das condições e taxas de juros da edição de 
2013/2014 do Plano Safra.

Plano Safra da Agricultura 
Familiar foi lançado em Brasília
FETAEP lançará em julho o Plano Safra no Estado.

ATEr E AGrOECOlOGiA

Com as políticas voltadas para Agroecologia, o 
governo se mostra disposto a investir nesse novo 
modelo de produção. Este Plano Safra garante 
custeio para a montagem de sistemas de produção 
agroecológicas e orgânica, como também assistência 
técnica para o desenvolvimento desses sistemas. 
Miguel Rosseto afirmou que o governo está preparado 
para atender até 120 mil agricultores e agricultoras 
que queiram migrar para a agroecologia.

  • Presidente da CONTAG, Alberto Broch.
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Na avaliação do presidente da CONTAG, Alberto Broch, o anúncio 
foi muito satisfatório. “Sem dúvida, este é o maior Plano Safra 
da Agricultura Familiar já lançado no Brasil. Não só o maior, mas 
o mais articulado. Realmente faltava essa grande articulação 
com a reforma agrária”, avaliou Alberto, que também destacou 
em seu discurso a importância deste conjunto de políticas: “Esse 
Plano vai gerar não só aumento na produção de alimentos, mas 
principalmente desenvolvimento para o país”. 

Ademir Mueller, presidente da FETAEP, avalia de forma positiva 
os lançamentos, porém, para ele, o volume anunciado não foi 
o desejado. “No meu entendimento, ainda não foi totalmente 
do agrado dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, pois 
acreditamos que os R$ 24.1 bilhões não serão suficientes para 
atender a demanda que temos”, comenta. Segundo ele, o valor 
proposto pelo MSTTR foi de R$ 30 bilhões. 

“Ainda assim, vale destacar que este volume é somente para o 
crédito (Pronaf)”, afirma Mueller. O valor total da safra – o que 

CONTAG e FETAEP avaliam o Plano Safra da AF
inclui PAA, PNAE, Seguro Agrícola, Assistência Técnica, Crédito 
Fundiário, entre outros - ainda não foi informado. “Pedimos ao 
governo R$ 51,4 bilhões, porém pela falta de informação o valor 
obtido deve ser bem inferior a essa quantia”, questionou.

No mês que vem a FETAEP divulgará para a sua base o Plano Safra 
e elaborará uma cartilha com orientações básicas a ser distribuída 
aos dirigentes sindicais e aos trabalhadores. “O nosso propósito é 
disseminar a informação de forma simples e didática para que, a 
cada ano, mais trabalhadores acessem ao Pronaf”, desta Mueller.

Segundo o secretário de Política Agrícola da FETAEP, José 
Carlos Castilho, está previsto para acontecer no dia 2 de 
julho esse lançamento que, neste ano, será transmitido por 
videoconferência para aproximadamente 20 municípios. 
“O agricultor precisa conhecer seus direitos e os recursos 
disponíveis a ele para que possa desenvolver sua atividade da 
melhor forma possível, melhorando assim a sua qualidade de 
vida e de renda”, afirma. O evento acontecerá em Curitiba. 

PrOduçãO Em ASSENTAmENTOS  
E GArANTiA-SAFrA

O anúncio também contempla assentamentos 
da reforma agrária. Interessado na produção de 
alimentos por assentados e assentadas, o governo 
oferece uma nova linha de crédito para estes 
trabalhadores(as). Ela prevê custeio inicial para quem 
vai começar a produzir, microcrédito para manutenção 
da produção e ampliação da mesma, sendo todas 
essas etapas acompanhadas por ATER.  

Sobre as dívidas já existentes desses 
trabalhadores(as), haverá novas regras para que 
eles possam renegociá-las e voltar a fazer parte do 
sistema de crédito regularmente. “Nossa expectativa 
é que 200 mil famílias de assentados possam voltar 
para este sistema”, declarou o ministro Rossetto.

No âmbito do Garantia-Safra, houve ampliação de 1,2 
milhão para 1,35 milhão no número de beneficiários 
do programa. Um novo seguro agrícola do PRONAF 
também garantirá 80% da renda bruta esperada e 
limite de cobertura de até R$ 20 mil. Essas medidas, 
segundo Rossetto, visam garantir a segurança para 
investir na produção e contorno da inadimplência.

CONquiSTA dAS mulhErES  
E juvENTudE

Atendendo às demandas apresentadas pelas 
trabalhadoras rurais da Marcha das Margaridas da 
CONTAG e outros movimentos de mulheres, esta 
edição do Plano Safra estabelece importantes cotas 
nas principais políticas. Em termos de atendimento 
de ATER, 50% do atendimento deve ser voltado para 
as trabalhadoras. Já no âmbito do PRONAF, 30% das 
contratações devem ser oferecidas a mulheres. Para 
simbolizar essa atenção do governo à ala feminina, a 
presidenta entregou em mãos a duas assentadas o cartão 
que dá acesso às políticas. 

Já os jovens rurais terão uma linha de ATER exclusiva 
e individualizada para qualificação da produção, com 
previsão de beneficiamento de 20 mil pessoas nessa 
política. A presidenta sancionou também uma lei 
que facilita o acesso à terra por herdeiros, de forma a 
desburocratizar aspectos da sucessão rural. Na lógica do 
atendimento às mulheres e à juventude, tanto o PRONAF 
Mulher quanto o PRONAF Jovem tiveram mudanças 
positivas em questões de crédito. 

Com informações da CONTAG.



  • Escola Rural Municipal de Leonópolis.

Dirigente fique 
atento e lute contra 

o fechamento de 
escolas rurais.

FETAEP auxilia comunidades de inácio 
martins contra o fechamento de duas 
escolas rurais 
Com o encerramento das aulas, as crianças teriam que percorrer 
cerca de 30 quilômetros para estudar.

No final do mês de abril, uma notícia 
preocupava as comunidades de Leonópolis 
e Cachoeira, localizadas na área rural do 
município de Inácio Martins: o possível 
fechamento de duas escolas rurais. 
Juntas, elas atendem mais de 60 alunos 
com idades entre seis e dez anos. A 
Escola Rural Municipal de Leonópolis e a 
Escola Rural Municipal Agostinho Ermilino 
de Leão Filho, localizadas nos bairros 
Leonópolis e Cachoeira, respectivamente, 
passaram por uma vistoria do Corpo 
de Bombeiros que identificou algumas 
falhas na estrutura das paredes.

Diante da possibilidade de fechamento, 
os pais dos alunos começaram a se 
mobilizar contra. “Procuraram o Núcleo 

Regional de Educação mais próximo que, 
por sua vez, informou que nada poderia 
fazer para impedir que as escolas fossem 
fechadas”, conta a presidente do STTR de 
Inácio Mártins, Leoni Vieira. Foi a partir 
dessa negativa que os pais procuraram o 
Sindicato que, imediatamente, procurou 
a FETAEP em busca de orientações.
 
“Entrei em contato com a Secretaria 
de Educação do Campo da FETAEP e 
a ajuda veio mediante a informação 
de que, segundo a Lei n° 12.960/14, o 
fechamento de escolas do campo deve 
obedecer uma série de critérios, entre eles 
o de contar com o aval da comunidade 
local”, conta a presidente do STTR de 
Inácio Martins. O que não aconteceu.
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Escolas rurais 
só podem ser 

fechadas mediante 
aprovação da 
comunidade 

escolar.

Tendo em mãos a referida lei e também 
uma cópia da carta de compromisso 
contra o fechamento das escolas do 
campo da Articulação Paranaense de 
Educação do Campo, também enviada pela 
FETAEP, os pais de alunos elaboraram 
um abaixo-assinado que foi encaminhado 
à prefeitura. Após a mobilização, o 
prefeito do município, Marino Kutiansk, 
em reunião com os pais de alunos e 
moradores de Leonópolis e Cachoeira, 
comprometeu-se em manter abertas as duas 
escolas e também em realizar as melhorias 
necessárias para a segurança dos alunos 
e funcionários. Na sequência, informou 
que deverá construir duas novas sedes.

A FETAEP, em conjunto com outras organizações do movimento sindical e 
universidades, integra e coordena a Articulação Paranaense de Educação do 
Campo - uma instituição que vem lutando para não só impedir o fechamento de 
escolas rurais, como também para promover a especialização e a qualidade do 
ensino no meio rural. 

Segundo um levantamento publicado pelo jornal Folha de São Paulo, com base 
em dados do Censo Escolar, nos últimos 10 anos foram fechadas 32,5 mil 
escolas na área rural em todo o país, destas, 31,2 mil eram municipais. 
Considerando apenas o ano de 2013 foram fechadas 3.296 escolas, que 
representa em média, 8 escolas fechadas por dia em todo o país. No estado do 
Paraná a tendência de fechamento das escolas é recorrente. Em 2000 o estado 
contava com 3.062 escolas localizadas no campo. Em 2009, o número passou a 
ser de 1.715 escolas. 

Ainda, de acordo com o Censo Escolar de 2011, as escolas do campo detinham 
12% das matrículas de educação básica no País. Este percentual corresponde a 
6,2 milhões de matrículas, registradas em 76 mil escolas, nas quais atuam 342 
mil professores, o equivalente a cerca de 17% do total de docentes atuando na 
educação básica. De acordo com a secretária de Educação do Campo da FETAEP, 
Mercedes Demore, os dados são alarmantes, mas fundamentais para 
demonstrar a realidade em que vivemos e serviram para embasar o plano de 
ação de trabalho da Articulação. 

Censo escolar revela números 
preocupantes da educação no campo

O que diz a lei...

Lei n° 12.960 de 27 de março de 2014 
– que alterou a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação 
nacional – exige a manifestação de 
órgão normativo do sistema de ensino 
e da comunidade escolar para o 
fechamento de escolas do campo, 
indígenas e quilombolas. 

Segue a íntegra do novo parágrafo que 
passou a fazer parte da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional: “o fechamento de escolas do 
campo, indígenas e quilombolas será 
precedido de manifestação do órgão 
normativo do respectivo sistema de 
ensino, que considerará a justificativa 
apresentada pela Secretaria de 
Educação, a análise do diagnóstico do 
impacto da ação e a manifestação da 
comunidade escolar”.
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• 32,5 mil escolas na área rural foram 
fechadas nos últimos dez anos no Brasil.

• Em 2009 o número de escolas paranaenses 
passou a ser de 1.715.

• Em 2013, no Brasil, foram fechadas 3.296 
escolas, uma média de 8 escolas fechadas 
por dia.

• No Paraná, o número de escolas rurais caiu 
de 3.062 mil, no ano 2000, para 1.715 
escolas em 2009.

•  As escolas rurais representam 12% das 
matrículas de todo o país, o que equivale a 
6,2 milhões de crianças estudando no campo.

FONTE: Articulação Paranaense.



Aconteceu
Aconteceu

 No dia 27 de maio, a FETAEP participou do Seminário da Mulher 
Trabalhadora, realizado pela Secretaria do Trabalho do Estado 
do Paraná, que discutiu a informalidade do trabalho e a atuação 
da mulher. A secretária de Políticas Sociais da FETAEP, Marucha 
Vettorazzi, falou sobre a realidade de trabalho da mulher rural. Na 
foto, representantes das trabalhadoras rurais.

Encontro da Regional Sul da CONTAG em Santa Catarina, nos 
dias 06 e 07 de maio, discutiu a autossustentação financeira e fez 
algumas readequações na agenda de trabalho de 2014 em virtude 
da copa do mundo e eleições. Segundo o presidente da FETAEP, a 
representação e a representatividade sindical também este em 
pauta. Além de Mueller, a FETAEP foi representada pelo secretário 
de Agrícola, José Carlos Castilho, e pela secretária de Mulheres, 
Mercedes Demore. 

Pauta do Grito da Terra Brasil voltada, exclusivamente, ao legislativo 
– que envolve a Câmara dos Deputados e o Senado – foi entregue 
ao deputado Assis do Couto pelas mãos de dirigentes sindicais 
paranaenses. 

Três jovens de Campo Mourão assinaram o contrato do Pronaf 
Jovem durante o 2° Festival Estadual da Juventude Rural: 
Wesley Santos Venier, Pedro Miranda dos Santos e Murilo 
Henrique Antônio. Na foto, da esquerda para direita, Norberto 
Ortigara (SEAB), Ademir Mueller (FETAEP), Pedro (JOVEM), 
Dorenice Flor (CONTAG), Marcos Brambilla (FETAEP), Wesley 
(JOVEM), Murilo (JOVEM) e Pedro Siqueira (Banco do Brasil).

No dia 9 de maio, a FETAEP esteve presente na comemoração 
dos 50 anos do STTR de Verê, que contou com a presença do 
deputado federal Assis. Ao lado de Ademir Mueller, o presidente 
eleito para coordenar os trabalhos do STTR de Verê, Adenir 
Antonio Reguelin. 

Secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SRA/MDA), Adhemar Almeida, 
participou do Festival Regional da Juventude e recebeu das 
mãos dos secretários de Jovens das Federações do PR, SC e RS 
a Carta da Juventude Rural.

    

16


