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Com o objetivo de levar informação com qualidade e rapidez aos 
dirigentes sindicais do Estado e aos trabalhadores rurais, a FETAEP 
realizou, no dia 2 de julho, em parceria com o Emater, o Senar e o 

Banco do Brasil, uma webconferência para a divulgação do Plano Safra 
2014/2015. A transmissão foi feita da sede do Emater em Curitiba, para 
26 salas em todo o Paraná, e atingiu uma média de 2 mil espectadores. 

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, agradeceu aos parceiros 
envolvidos no projeto e lembrou da importância do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) como ferramenta 
de crédito que possibilita o desenvolvimento da agricultura familiar. 
Mueller comemorou ainda o grande alcance da webconferência. “Nos 
anos anteriores, nos reuníamos região por região para a divulgação 
do Plano Safra. Este ano conseguimos alcançar em um único evento 
mais de 2 mil pessoas no Estado – entre dirigentes de base, agentes 
financeiros, assessores técnicos entre outros”, afirmou, dizendo ainda 
que agora cabe a esses participantes atuarem como multiplicadores do 
conhecimento em suas regiões.

O secretário de política Agrícola da FETAEP, José Carlos Castilho, comenta 
que os resultados superaram as expectativas. “Ficamos satisfeitos em 
constatar a atenção e a participação de todas as salas no Estado. Com 
a webconferência conseguimos fazer o trabalho de divulgação do Plano 
Safra de uma forma muito mais ágil, com custos menores e sem perder a 
qualidade da comunicação”, comenta Castilho.

Entre os temas abordados, os destaques ficam com o “Crédito Rural 
como Instrumento de Desenvolvimento Rural”, “Desempenho do 
Crédito Rural nos Territórios e nos Municípios”, “Linhas de Crédito do 
Pronaf e suas finalidades”, “Alterações nas Normas do Pronaf para 
Safra 2014-2015”, entre outros. “Também reservamos um tempo 
durante o evento para responder dúvidas que chegavam online, via 
chat”, salientou Castilho.
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•Com a palavra, o secretário de Política Agrícola da FETAEP, 
José Carlos Castilho.

•Transmissão foi feita do Instituto Emater, em Curitiba.

Pela 1ª vez, 
Plano Safra é 
apresentado via 
webconferência aos 
trabalhadores rurais
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Dia Ações Participantes
01 Reunião Ordinária de Erradicação do Trabalho Infantil na FETI, em Curitiba. Marucha Vettorazzi

01 a 03 ERESFOR – Regional Sul na FETAESC.
Ademir Mueller, Mário 
Plefk, Mercedes Demore 
e Marcos Brambilla

02 Webconferência de Lançamento do Plano Safra 
2014/2015  no Emater, em Curitiba.

Ademir Mueller e José 
Carlos Castilho

03 Reunião do Conselho do Iapar, em Londrina. Ademir Mueller

03 Inauguração das Casas do Empreendimento em Bom Jesus do Sul. Aristeu Ribeiro

03 Reunião sobre Habitação Rural em Barracão. Aristeu Ribeiro

03 Reunião com o Incra em Curitiba. Marcos Brambilla

07 Reunião da diretoria executiva da FETAEP. Diretores

08 Reunião sobre Agricultura Familiar na Secretaria de Educação da Lapa. Ademir Mueller e Jairo Correa

08 Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador em Curitiba. Marucha Vettorazzi

08 Reunião de Entidades Sindicais sobre o Código Florestal 
Estadual no Palácio do Iguaçu, em Curitiba. Mário Plefk

09 Reunião da regional 1 e posse do STTR de Flor da Serra do Sul. Ademir Mueller

10 Reunião Gerencial com o INSS em Cascavel. Ademir Mueller e 
Marucha Vettorazzi

10 Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho 
Estadual do Trabalho, em Umuarama. Jairo Correa

10 Encontro com Entidades que representam 
Produtores de Feijão na SEAB em Curitiba. José Carlos Castilho

11 Confraternização entre os presidentes de Federações na FETIEP. Ademir Mueller

11 Reunião com o deputado federal Assis do Couto. Diretores

11 Reunião da Câmara de Desenvolvimento Territorial no EMATER. Ademir Mueller

14 e 15 Reunião do Conselho Fiscal do SENAR. Jairo Correa

14 a 16 Oficina Nacional de Avaliação – Projeto Margaridas em Marcha e Reunião 
da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais na CONTAG. Mercedes Demore

15 Semana da Aliança Lactea Sul Brasileira na FAEP. José Carlos Castilho

15 Reunião Conseleite na FAEP. José Carlos Castilho

15 e 16 Reunião do Coletivo de Agrárias. Marcos Brambilla e 
Ademir Mueller

16 Reunião e visita às obras de Espigão Alto do Iguaçu. Aristeu Ribeiro

16 Audiência na sede do Incra em Curitiba. Marcos Brambilla

16 e 17 Coletivo de Formação, discussão e Preparação do 4° ENAFOR na Contag. Mário Plefk

17 Reunião da Câmara Técnica do Conselho Estadual 
da Mulher no Palácio das Araucárias. Mercedes Demore

17 Reunião final do trabalho e visita às obras de Medianeira. Aristeu Ribeiro

18 Posse da nova diretoria e assembleia geral de prestação 
de contas na sede do STR de Ubiratã. Jairo Correa

18 Posse da nova diretoria do STR de Indianópolis. Mercedes Demore

18 Visita as obras de Matelândia. Aristeu Ribeiro

21 Reunião na 16° Junta de Recurso da Previdencia Social do Paraná em Curitiba. Ademir Mueller e 
Marucha Vettorazzi

21 a 25 ENFOC Estadual - I Módulo na FETAEP. Mário Plefk e Ademir Mueller

22 Reunião com empresa de arquitetura para 
construção da nova sede da FETAEP.

Ademir Mueller, Jairo 
Correa, Mercedes Demore 
e Marucha Vettorazzi

23 Assembleia de prestação de contas do STR de Capitão Leônidas Marques. Marcos Brambilla

23 XV Feira - Sabores do Paraná em Curitiba. José Carlos Castilho

24 1° Encontro Nacional de Gestão Financeira da CTB. Jairo Correa e Marucha Vettorazzi

24 Posse da diretoria do STR de Santa Helena e reunião da regional 2. Ademir Mueller e 
Marcos Brambilla

24 Treinamento sobre o CAR em Santa Helena. Ademir Mueller e 
Marcos Brambilla 

25 Encontro dos Agricultores Familiares de Laranjeiras 
no STR de Laranjeiras do Sul. José Carlos Castilho

25 Entrevista ao vivo à Rede Mercosul Record News. Ademir Mueller

25 Posse da diretoria do STR de Prudentópolis. Ademir Mueller e 
Marucha Vettorazzi

28 Evento sobre Crédito rural e PCF – Pronaf Jovem em São José da Boa Vista. Marcos Brambilla e José 
Carlos Castilho.

28 Reunião da Câmara Tecnica do CEDM –PR no  Palácio das Araucárias. Mercedes Demore

28
Divulgação do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014 
/ 2015 e assinatura de contratos de Ater para o estado 
do Paraná, em Curitiba, com o ministro do MDA.

Ademir Mueller

29 Evento sobre crédito Rural e PNCF – Pronaf Jovem em Wenceslau Braz. Marcos Brambilla e José 
Carlos Castilho

29 Reunião do Conselho da Adapar em Curitiba. Ademir Mueller

30 Reunião do Conselho Estadual da Mulher no 
Palácio das Araucárias em Curitiba.

Mercedes Demore e 
Marucha Vettorazzi

30 Reunião do CNATRE – Comissão Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Empregados em Brasília. Jairo Correa

31 Seminário de Educação do Campo – Tijucas do Sul. Mercedes Demore

31 Reunião da Comissão de Colaboração e Inspeção do 
Trabalho no Ministério do Trabalho em Curitiba. Jairo Correa

31 Reunião com a Cohapar em Curitiba. Ademir Mueller, Jairo 
Correa e Aristeu Ribeiro

31
Cerimônia de Sanção da lei que autoriza o poder executivo 
a conceder subvenção social ao FUNDEPC no Gabinete 
do Governador – Palácio Iguaçu, Curitiba.

Ademir Mueller

JULHOParabéns aos 
filhos e filhas 
da agricultura
Neste mês de julho, comemoramos o Dia do Colono (25) 
e o Dia do Agricultor (28). Em nome da FETAEP quero 
parabenizar esses importantes guerreiros e guerreiras que 
enfrentam as mais variadas dificuldades no dia a dia de 
sua profissão para levar o alimento à mesa da sociedade. 

Vocês são a razão dos nossos 50 anos de existência 
e mais do que merecedores do nosso respeito. Os 
verdadeiros protagonistas dessa história construída por 
muitas mãos e com um mesmo objetivo: melhorar as 
condições de trabalho, de renda e de vida no campo.  

Para reforçar perante a sociedade a nossa importância - 
tanto no aspecto social quanto no econômico - fizemos 
questão de divulgar uma mensagem de agradecimento 
e de reconhecimento a você que dedica sua vida à terra. 
A homenagem foi veiculada na rádio CBN de Curitiba 
e de mais cinco importantes polos regionais: Maringá, 
Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina 
- durante os dois dias. 

Parabéns a todos nós, filhos 
e filhas da agricultura.

Boa Leitura.

Ademir Mueller,
Presidente 
da FETAEP
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• Posse do STTR de Prudentópolis

A diretoria do STTR de Prudentópolis tomou posse no dia 
25 de julho. A FETAEP parabeniza os diretores eleitos e o 
presidente Iraci Valmor Vettorazzi, que foi reconduzido ao 
cargo até 2019. A secretária de Políticas Sociais da 
FETAEP, Marucha Vettorazzi, também tomou posse. O 
presidente, Ademir Mueller, coordenou a cerimônia.

• Iapar

• Cartilha Pronaf

• Leite em Pauta

O Conselho de Administração do Instituto Agronômico do 
Paraná (Iapar), do qual a FETAEP faz parte, esteve reunido no 
dia 3 de julho, em Londrina. O encontro foi coordenado pelo 
secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, 
e contou com a participação do presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, que junto aos demais avaliou o novo plano diretor de 
pesquisas da instituição e discutiu questões administrativas e 
orçamentárias relacionadas à infraestrutura e pessoal. 

A FETAEP está elaborando a cartilha do Pronaf, Plano Safra 
de 2014/2015, com orientações voltadas aos dirigentes 
sindicais e aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O 
objetivo é levar informação à base visando facilitar o acesso 
ao crédito. Fruto de uma parceria com o SENAR, a cartilha 
terá uma tiragem de 20 mil exemplares. Aguarde, em breve o 
seu STTR estará recebendo o material. 

 Em 2015, o Programa Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) completa 10 anos de 
existência. Para marcar esta data, ele será reestruturado de modo a atualizar seus conteúdos 
para acompanhar a nova geração de alunos e prepará-los para serem futuros gestores 
rurais. Os conteúdos foram adequados para trabalhar a gestão da propriedade de forma mais 
completa.
 O JAA tem o objetivo de levar aos jovens do campo informações sobre as 
oportunidades no meio rural, qualificando-os profissionalmente, despertando uma visão 
empresarial e capacidade empreendedora. Nos últimos dois anos foram realizadas pesquisas 
internas junto aos participantes do programa e seus instrutores para levantar os pontos mais 
importantes que norteariam a mudança.
 Desde que foi criado, em 2005, o JAA conta com 28.717 jovens que concluíram o 
módulo básico do programa “Gestão do Agronegócio”. Após concluído este módulo os alunos 
passam para módulos específicos, voltados para cada cadeia produtiva, como Pecuária 
Leiteira, Fruticultura, Mecanização, Agricultura Orgânica, Cana-de-açúcar e Olericultura.
 

Parceria para formação rural
 
 Reforço no currículo aliado à oportunidade de emprego. Esse é o objetivo de uma 
parceria formada entre o Sistema FAEP/SENAR-PR, o Colégio Agrícola de Campo Mourão e a 
cooperativa Coamo, que está levando a uma turma de jovens estudantes conteúdos que irão 
ajudá-los a se preparar melhor para a vida profissional.
 Através desta parceria os alunos do colégio agrícola sairão formados como 
“monitor em mecanização de grãos”, que reúne competências para monitoramento, 
operação e manutenção de máquinas agrícolas. Para completar a formação, a Coamo está 
disponibilizando sua fazenda experimental para experiências e visitações.
 A iniciativa teve início em junho deste ano, na forma de um projeto piloto junto a 
uma turma do terceiro ano do colégio. O objetivo é estruturar o programa para estar em plena 
operação no inicio de 2015. Segundo a pedagoga e técnica do SENAR-PR, Regiane Hornung, 
o aluno participante sai do colégio como técnico agrícola e pelo SENAR-PR como monitor em 
mecanização de grãos. “Ele vai aprender a fazer e vai saber gerir”.

Julho 2014

JAA COLOCA FOCO NA GESTÃO RURAL
Programa voltado a jovens do campo completa uma década de atividade em 
2015 com foco na gestão
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Notas FETAEP SENAR PR

VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA LEITE

MATÉRIA-PRIMA JUNHO 2014
(VALOR FINAL)

JULHO 2014 
(PROJEÇÃO)

VALORES DE REFERÊNCIA PARA O CONSELEITE IN62**

Posto Propriedade 0,8588 0,8560

(**) 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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Aprovada no mês de junho, 15 anos após ter sido 
proposta, a PEC 57-A, conhecida também como 
PEC do Trabalho Escravo, prevê a desapropriação 
das terras onde esse tipo de exploração seja 
identificada. “Porém, a aplicação prática dessa 
emenda constitucional está ameaçada por um 
projeto de lei, de autoria do senador Romero Jucá 
(PMDB), que pretende conceituar o que pode ser 
entendido como trabalho escravo”, afirma o assessor 
da secretaria de Assalariados e Assalariadas da 
FETAEP, Clodoaldo Gazola, dizendo ainda que, 
pelo texto apresentado, muito do que hoje é 
considerado trabalho escravo, pode deixar de ser.

Jucá, um dos líderes da bancada ruralista, em 
entrevista para a RBA (Rede Brasil Atual), explica 
que a intenção do seu projeto de lei é garantir que 
as possíveis quebras de leis trabalhistas, como 
jornada excessiva de trabalho, não sejam a causa 
da desapropriação de terras: “estabelecemos 
que só aprovaríamos a PEC quando tivéssemos 
encaminhado projeto de regulamentação, 
classificando o que é trabalho escravo - para não 
deixar em aberto e ficar tudo a cargo do fiscal. No 
Brasil ainda existe trabalho escravo, que tem que 
ser combatido. Queremos punir com rigor, mas 
ele não pode ser confundido com quebra da lei 
trabalhista”, afirmou o senador para a Rede Brasil. 

De acordo com o secretário de Assalariados e de 
Assalariadas da FETAEP, Jairo Correa, a proposta 
de Jucá é apenas uma manobra que serve ao 
interesse dos grandes proprietários. “O conceito 
de trabalho escravo já está bem definido nacional 
e internacionalmente. O que a bancada ruralista 
pretende é proteger o interesse de quem explora 
a mão de obra do trabalhador”, lamenta.
Já o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
informa que a Federação está acompanhando com 
interesse as votações relativas à PEC. “Afinal, a 
erradicação do trabalho escravo é uma das nossas 
principais bandeiras de luta”, declara Mueller.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Apesar da insistência do Congresso - em especial da 
bancada ruralista - em redefinir o que é trabalho escravo 
na intenção de proteger os proprietários urbanos e rurais, 
a Instrução Normativa N° 91, de 05 de outubro de 2011, 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, já explica com 
detalhes o que é considerado situação análoga à escrava.

Segundo o artigo n°3 da normativa, pode ser considerado 
trabalho análogo ao escravo todo aquele que possui 
junto ou separadamente as seguintes características:

I - a submissão de trabalhador a trabalhos forçados; 
II - a submissão de trabalhador a jornada exaustiva; 
III - a sujeição de trabalhador a condições 
degradantes de trabalho; 
IV - a restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão 
de dívida contraída, seja por meio do cerceamento do uso de 
qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, ou por 
qualquer outro meio com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
V - a vigilância ostensiva no local de trabalho 
por parte do empregador ou seu preposto, com 
o fim de retê-lo no local de trabalho; 
VI - a posse de documentos ou objetos pessoais 
do trabalhador, por parte do empregador ou seu 
preposto, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

PEC do Trabalho 
Escravo desagrada 
bancada ruralista 
do Senado
Com a intenção de proteger as 
relações trabalhistas ilegais, 
Senado pretende redefinir 
o que é trabalho escravo.



Evento da FETAEP em Cascavel discute 
formalização de trabalho e previdência social

Aconteceu em Cascavel, no dia 10 de julho, 
o Encontro Regional sobre Previdência 
Social, promovido pela FETAEP com 
o objetivo de discutir o acesso dos 
trabalhadores rurais aos benefícios 
previdenciários. Oitenta participantes, 
entre dirigentes e funcionários da 
Federação, dos Sindicatos de Trabalhadores 
Rurais das regionais 01 e 02, gestores e 
servidores das Agências da Previdência 
Social de abrangência da Gerência 
Executiva de Cascavel estiveram no evento, 
que aconteceu na sede da Associação 
Regional dos Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel (Areac).

Entre os temas discutidos os destaques 
ficaram com a inclusão dos trabalhadores 
no CNIS Rural (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais Rurais), a declaração 
dos Sindicatos dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras Rurais (STTRs) para 
fins previdenciários e os contratos de 
trabalho de curta duração. “Essa é a 
quinta reunião feita no Estado que, além 
de levar informação à base, propicia 
uma aproximação com o INSS”, afirma 
a secretária de Previdência da FETAEP, 
Marucha Vettorazzi.

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
também esteve presente e destacou a 
importância da parceria e da relação de 
respeito que tem vigorado entre os STTRs, 
a FETAEP e o INSS. “A expectativa é manter 
um alto nível de debate para que, dessa 
forma, possamos encontrar um consenso 
e unificar interpretações e procedimentos”, 
afirmou durante a solenidade de abertura. 
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ATENÇÃO TRABALHADOR E TRABALHADORA RURAL

O CNIS Rural (Cadastro Nacional de Informações Sociais Rurais) 
é de suma importância não apenas para a obtenção de sua 
aposentadoria como também de todos os outros benefícios 
previdenciários. Por meio dele, as declarações emitidas pelos 
Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 
tornam-se provas contemporâneas para que você possa 
acessar seu salário-maternidade, sua pensão, seu auxílio-
doença, entre outros benefícios. Procure o Sindicato do seu 
município e faça o seu cadastro.

  • Além de levar informação à base sindical da 
FETAEP e aos trabalhadores, encontro propiciou 
uma aproximação dos rurais com o INSS.

  • Presidente da FETAEP, Ademir Mueller, discute 
o acesso dos trabalhadores e das trabalhadoras 
rurais aos benefícios previdenciários.

DÚVIDAS

A FETAEP está à disposição para esclarecer dúvidas 
acerca da previdência social. Além disso, está elaborando 
um material didático e informativo com o propósito de 
difundir ainda mais a questão à base e aos trabalhadores. 
A cartilha deverá ficar pronta até o final de setembro.
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Quarenta e dois representantes do universo 
sindical rural paranaense participaram do 1° 
módulo estadual da 4ª turma da Escola 
Nacional de Formação Político Sindical da 
Contag (ENFOC), realizado de 21 a 25 de julho, 
na sede da FETAEP. O curso formativo, que é 
composto por três módulos, tem por objetivo 
despertar o Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 
(MSTTR) acerca de seu papel enquanto 
representante da categoria trabalhadora rural.  

Durante toda a semana de trabalho os 
educandos aprofundaram os estudos sobre 
“Estado, Sociedade e Ideologia”, com os 
formadores Gracialino Dias, professor da 
UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) e 
doutor em “Educação: História, Política, 
Sociedade”; Osvaldo Heller da Silva, sociólogo 
e professor da UFPR; José Lourenço Cadoná, 
assessor da Regional Sul da CONTAG; e Iara 
Lins, educadora popular da Rede da CONTAG. 

ENFOC – Um novo olhar 
para a prática sindical
4ª turma da ENFOC Estadual conclui 1º módulo.

  • Grupo surpreendeu pela 
integração e comprometimento.

  • Memória.   • Bem-estar.   • Avaliação.

  • Animação.  • Mística.

ANOTE AÍ 
O próximo módulo da ENFOC 

acontecerá de 22 a 26 de setembro. O 

tema explorado será “História, 

Concepção, Estrutura e Prática 

Sindical”. Já o 3° módulo abordará a 

temática “Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário” e deverá 

acontecer em dezembro, de 8 a 12.

Equipes de Trabalho
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  •Cerco da Lapa – em 1894 – ficou 
marcado na história do Brasil.Uma 

viagem 
histórica 
à Lapa
Com o objetivo de colocar em prática o 
aprendizado adquirido em sala de aula, 
os educandos foram conhecer na tarde 
do dia 24 de julho a cidade histórica da 
Lapa, situada na Região Metropolitana 
de Curitiba. Museus, teatros e igrejas 
estavam entre os locais visitados. 
Além disso, o grupo pode conhecer um 
pouco mais da história do “Cerco da Lapa”, 
quando em 1894 o exército local conteve 

o avanço da Revolução Federalista que 
pretendia instituir sua própria forma de 
governo no Sul por rejeitar a República.
Os educandos e educandas também 
conheceram a tradicional Congada 
Lapeana – manifestação folclórica dos 

descendentes de escravos negros. A 
apresentação foi feita por Ney Manoel 
Ferreira, presidente do grupo folclórico 
Congada de São Benedito da Lapa, 
que junto com sua família, conserva a 
tradição instaurada por seus bisavós.

Um pouco mais sobre a CONGADA 

A congada chegou à Lapa por volta de 
1820, por intermédio de um gaúcho 
que viu na região o local ideal para a 
difusão do folclore. Trata-se de uma 
dança que agrega interpretação e 
cânticos em versos bem montados, 
fazendo referência em sua maioria ao 
“Santo Preto” (São Benedito). A trama, 
segundo Ferreira, traz um pouco da 
realidade dos escravos africanos trazidos 
ao Brasil que, durante a encenação, 
representam o Rei do Congo e Rainha 
da Ginga e uma guerra que virou festa. 

Ferreira contou que, na época da 
escravidão, os sinhozinhos que melhor 
vestissem seus escravos ganhavam 
prêmios. Porém, não só eles eram 
“premiados”. Os escravos ganhavam 
a tão sonhada liberdade. Segundo o 
presidente da Congada da Lapa, a mistura 
da realeza com as danças afro resultou 
em um figurino elaborado e cheio de 
requinte, sendo esse um dos fatores que 
encarece a manutenção do grupo. Hoje, 
dos 48 integrantes do grupo, 26 são 
familiares, entre eles muitas crianças.Com informações da Tribuna Regional da Lapa. 

  • “Trajes requintados e adereços encarecem a 
produção da Congada”, informou o presidente do 
grupo, Ney Ferreira, aos educandos da ENFOC.

  • Para a realização do espetáculo é 
necessária a presença de 48 integrantes.
Crédito: Rádio Najuá

VISITA PEDAGÓGICA
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“Esse curso mexeu comigo, com o meu trabalho, com o meu ser. Pude olhar para a sociedade de forma 
diferente. A aula do professor Osvaldo, em especial, fez com que eu quebrasse alguns paradigmas no que diz 
respeito ao preconceito. Pude compreender muita coisa. Foi 10”, disse o educando Claudinei de Carli, 
presidente do STTR de Astorga.

“De frente ao espelho, olhando minha alma, meu ser que somente eu conheço, mas que ao mesmo tempo 
desconheço (confesso), enxergo uma pequena garota que exageradamente sonha alto. Essa menina sonha 
alto porque ela acredita que os sonhos são instrumentos que nos levam além daquilo que somos e daquilo 
que podemos ser. E assim, consequentemente, descubro que também sou ambiciosa, mas por favor, não 
me entendam mal. É uma ambição boa, que asseguro, não faz mal a ninguém. E ainda olhando na alma, 
através dos olhos que com certeza já testemunharam muitas coisas nessa vida, percebo o quão feliz sou. 
Pela graça de ter amigos, família, moradia, escola... Feliz por ter saúde, garra e força de vontade e tantas 
dificuldades e preocupações – que todo mundo tem. O que as diferencia é a forma com que cada um as 
encara...”, trecho do trabalho de construção da identidade da educanda Karin Cristina, da Lapa.

Um olhar para dentro...

Pela primeira vez, como fruto de um trabalho que vem sendo construído há tempos, esta edição da ENFOC Estadual contou com a 
participação de educadores e educadoras populares da 4ª turma Regional Sul. “Como todos sabem, o processo formativo é lento e requer 
muito empenho. Porém, como resultado de uma política de ação de uma Federação que encara a formação como prioridade, já vislumbro um 
grande sucesso no trabalho de base num futuro próximo”, afirma a nova assessora de Formação da FETAEP, Paula Shirata, que assumiu 
recentemente o departamento, substituindo Marileia Tonietto, que passou a assessorar a secretaria de Previdência.  

Educadores populares da 4ª turma Regional Sul

FETAEP preocupada com a formação 

CONHEÇA OS EDUCADORES E EDUCADORAS POPULARES DA 4ª TURMA REGIONAL SUL QUE FORAM OS 
CORRESPONSÁVEIS PELA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DA MATRIZ PEDAGÓGICA DO 1º MÓDULO ESTADUAL.

 SolDida ElieteSandra Paula EderAndrea LeoniDomingos Paulo

 “A Escola da CONTAG é, sem 
dúvida, uma das formas que o 
MSTTR encontrou para melhorar 
o atual cenário sindical. Apenas 
com conhecimento teremos força 
para lutar e para defender nossos 
interesses diante das classes 
dominantes. Desejamos que 
todos os participantes tornem-se 
verdadeiros formadores e 
difusores do conhecimento. Para a 
FETAEP investir em formação é 
fundamental”, Ademir Mueller, 
presidente. 

“Não há dúvida que o conhecimento 
é o maior patrimônio que alguém 
pode ter. Ao investir no processo 
formativo da base, a Federação está 
buscando um sindicalismo muito 
mais atuante e participativo. Esse 
grupo em especial está de parabéns 
pela união, pela integração e, mais 
ainda, pela participação de todos. 
Fiquei surpreso com os níveis dos 
debates e com o interesse de cada 
um pelos temas discutidos”, Mário 
Plefk, secretário de Formação e 
Organização Sindical.

“Nesta semana a vida me presenteou com a realização desse curso da ENFOC, em Curitiba. Nessa 
altura da minha vida não imaginei que viveria uma experiência como essa. Tive aqui o prazer de 
conhecer pessoas fantásticas desse nosso Paraná. Vivenciamos as páginas da vida de cada um, rimos 
e choramos”, avaliou Erinaldo da Silva, presidente do STTR de Apucarana.



DEBATES TÉCNICOS E POLÍTICOS 
Além da homenagem, os participantes assistiram as seguintes 
palestras “Segurado Especial e os Benefícios da Previdência 
Social”, com Wilson Mouro Junior do INSS de Campo Mourão, 
“Prevenindo as Doenças do Coração”, com o médico de Ubiratã 
François Diniz, “Nota Fiscal do Produtor Rural e o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), com Liliane Gaiardo Tomasi, 
da Receita Estadual de Cascavel e, por fim, o “Plano Safra da 
Agricultura Familiar”, com a assessora da regional 5 da FETAEP, 
Solange Santos.

  •Agricultura familiar em destaque.

  •“Colhemos propostas concretas para 
avançarmos e melhorarmos as políticas de 
acesso à terra”, disse Marcos Brambilla.

A ação contou com a presença do prefeito Haroldo Duarte, do 
presidente da Câmara, João Laurindo dos Santos e de mais 
sete vereadores, do chefe do núcleo regional da SEAB, João 
Ricardo Barbosa, do coordenador regional do Instituto Emater, 
Kenji Asami, do técnico local da Emater, Edemar Fontin, além 
de representantes do Banco do Brasil, Sicredi, Cooperativa 
Coagru e Integrada.

Com informações de Solange Santos.

STTR de Ubiratã homenageia agricultura familiar
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O STTR de Ubiratã promoveu, com o 
apoio da FETAEP, do Senar, do Instituto 
Emater, da Prefeitura e da Câmara dos 
Vereadores, o 7º Encontro Municipal da 
Agricultura Familiar, no dia 29 de julho. 
Na ocasião, em comemoração ao Ano 
Internacional da Agricultura Familiar, o 
STTR solicitou à Câmara de Vereadores 

Coletivo de 
Agrárias se 
reúne em 
Curitiba 
Os processos de desapropriação de 
terras e o Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF), além de avaliar o “Dia 
Verde” – ação política realizada no dia 
1º de abril – foram alguns dos temas 
abordados pelo Coletivo de Agrária da 
FETAEP, reunido em Curitiba nos dias 15 e 
16 de julho. Segundo o secretário da área, 
Marcos Brambilla, o grupo discutiu os 
processos de desapropriação de terras dos 
assentamentos de Sapopema, que já estão 
na fase de emissão das escrituras, e de 

Icaraíma, cujo processo de desapropriação 
está sendo analisado pelo Incra.

Para ele, o encontro foi positivo, com 
avaliações profundas do atual cenário 
agrário paranaense. “Colhemos propostas 
concretas para avançarmos e melhorarmos 

as políticas de acesso à terra”, disse.

O presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, participou do encerramento 
do Coletivo respondendo dúvidas e 
questionamentos sobre o atual cenário 
político sindical do MSTTR paranaense. 

para que agricultores e agricultoras 
familiares participantes dos Programas 
Compra Direta e Merenda Escolar 
Municipal/Estadual fossem homenageados 
com uma Moção de Aplauso.

Do total de 170 participantes, 60 
agricultores e agricultoras familiares 

receberam a merecida homenagem. 

Para a presidente do Sindicato de 
Ubiratã, Cleusinete Prates Novaes, a 
ação teve o objetivo de valorizar essa 
importante parcela da população que 
é responsável por 70% da produção 
de alimentos consumidos no Brasil.
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A FETAEP esteve reunida com a Companhia de Habitação do 
Estado do Paraná (Cohapar) no dia 31 de julho para tratar de 
algumas pendências no Convênio de Cooperação Técnico e 
Financeiro firmado entre ambas as entidades de 2011 a 2012 
para a construção de 235 casas rurais. A FETAEP, como entidade 
organizadora do projeto, cobrou uma posição acerca do pagamento 
do subsídio de R$ 3 mil para o pagamento da mão de obra.  

O diretor administrativo da Companhia, Luciano Machado, explicou 
que algumas questões burocráticas e jurídicas por parte da 
Controladoria Geral do Estado (CGE) estão dificultando o repasse 
do subsídio às famílias beneficiadas pelo convênio. A partir de 
agora, comentou Luciano, o processo vai para a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) para análise final. 
 
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, destaca que - se 
autorizado pelo procurador do Estado da PGE – serão pagos o 
subsídio de até R$ 3 mil para cada casa construída, desde que 
comprovada a evolução das obras até 15 de dezembro de 2012. 
“Serão mais de R$ 650 mil que o governo do Estado deverá 

FETAEP e Cohapar se reúnem 
mais uma vez para tratar 
do repasse de subsídio para 
habitação rural 

A Federação, como entidade 
organizadora do projeto que prevê a 
construção de unidades habitacionais 
na área rural, cobra Cohapar.

CONVÊNIO
As 235 casas construídas passariam a fazer parte do programa estadual Morar Bem Paraná, que integra o Programa Minha Casa 
Minha Vida, após o pagamento do subsídio. 

  •Algumas questões burocráticas e jurídicas estão dificultando o repasse do 
subsídio de R$ 3 mil às famílias beneficiadas pelo convênio de habitação rural.

  • FETAEP saiu animada do encontro e na expectativa 
de pagar em breve as famílias beneficiadas.

repassar a estas famílias”, afirma, dizendo ainda que a FETAEP 
saiu mais esperançosa dessa reunião.  

Além do presidente, a FETAEP foi representada pelo secretário de 
Habitação Rural, Aristeu Ribeiro, pelo secretário de Finanças, Jairo 
Correa, e pela assessora de Habitação, Luciana Polizeli. O prazo 
para a resposta final da PGE será dia 15 de agosto.

CASAS CONSTRUÍDAS MEDIANTE O CONVÊNIO
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FETAEP presente no Eresfor, em Santa Catarina
De 1º a 3 de julho, dirigentes sindicais e assessores do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul participaram 
do 1º Encontro Regional Sul de Formação, realizado 
em São José (SC). Durante três dias os participantes 
debateram e refletiram os desafios da formação no que 
diz respeito ao fortalecimento do MSTTR. O Paraná foi 
representado pelo presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
pelo secretário de Formação e Organização Sindical, Mário 
Pléfk, pela secretária de Mulheres, Mercedes Demore, e 
pelo secretário de Juventude, Marcos Brambilla.

Além deles, o Paraná contou com uma grande 
participação de dirigentes e educadores da ENFOC: Marli 
Vieira da Rocha, José Benedito Pinto, Mery Woiciekovski, 
Inês do Valle, Eliete Nespolo, Flávio Rodrigues, Ivone de 
Souza, Leoni Vieira, Donizete Pires e José Aparecido Luiz, 
além dos assessores da FETAEP, Paula Shirata (Formação) 
e Clodoaldo Gazola (Assalariados/as).

A Regional 2 da FETAEP, em parceria com o Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) promoveu, no dia 24 de julho, em Santa Helena, o 
curso de capacitação sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR). O 
treinamento, que aconteceu no Centro de Eventos “Balneário Terra 
das Águas”, reuniu cerca de 120 participantes entre dirigentes e 
funcionários sindicais.

Na ocasião, foram repassadas orientações sobre o Código 
Florestal e outras legislações que regem o CAR. Segundo o 
presidente da FETAEP, Ademir Mueller, o propósito foi difundir 

o correto preenchimento do Cadastro, a fim de melhor 
preparar os participantes para atender e orientar os pequenos 
proprietários rurais que buscam a ajuda do sindicato.

A iniciativa é fruto do trabalho que começou no mês de junho 
na FETAEP, quando funcionários dos Sindicatos participaram 
do curso de capacitação sobre o tema. “A Regional está de 
parabéns, pois cumpriu com o seu papel de multiplicadora do 
conhecimento adquirido”, elogia Mueller. Além dele, a FETAEP 
foi representada pelo secretário de Política Agrária, Marcos 
Júnior Brambilla.

Regional 2 atua como multiplicadora do 
conhecimento repassando aos 
dirigentes e funcionários de Sindicatos 
da região informações obtidas em 
treinamento realizado na FETAEP.

 Evento em Santa
 Helena inaugura etapa
de capacitações do CAR



Aconteceu
Aconteceu

Moção de aplauso proposta pelo STTR de Araruna homenageou os agricultores e agricultoras familiares 
participantes dos programas Compra Direta e Merenda Escolar municipal, no final de junho. A FETAEP 
também foi homenageada pela iniciativa.

A diretoria do STTR de Santa Helena tomou posse no dia 24 de julho. A chapa, encabeçada por Flavio Back, segue 
até 2018. O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, e o secretário de Juventude e de Política Agrária, Marcos 
Brambilla, prestigiaram a cerimônia de posse, que foi coordenada por Mueller.

Conselheiros do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Estado 
do Paraná (FUNDEPEC) e da Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar) estiveram reunidos, no dia 31 de julho, na cerimônia 
que sancionou a Lei de Iniciativa do Executivo, já aprovada na 
Assembleia Legislativa, que regulamenta o FUNDEPEC como o aporte 
de Recursos do Tesouro do Estado ao Fundo. A reunião foi coordenada 
pelo governador Beto Richa e contou com a presença do presidente da 
FETAEP, Ademir Mueller, integrante dos dois conselhos. Na ocasião, 
também foi autorizada a contratação dos técnicos da Adapar e do 
Emater que passaram recentemente no concurso público.

No dia 28 de julho de 2014, em Curitiba, a FETAEP participou do 
lançamento oficial do Plano Safra da Agricultura Familiar, safra 
2014/2015. Segundo o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
serão destinados ao Paraná R$ 3,9 bilhões para custeio e 
investimento do Pronaf. “Porém, ainda não informaram o valor 
total desse Plano Safra. A nossa demanda foi de R$ 51 bilhões, 
no entanto o governo anunciou apenas R$ 24,1 bilhões para o 
Pronaf”, lamenta Mueller.
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