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Cerca de 80 jovens do meio 
rural paranaense seguiram 
para Brasília para participar 

do 3º Festival Nacional da Juventude 
Rural organizado pela CONTAG, 
realizado de 27 a 30 de abril. A 
comitiva paranaense se juntou aos 
5 mil participantes do evento que 
reivindicaram melhores condições de 
vida e trabalho no campo. Além dos 
jovens brasileiros, o Festival contou 
com a participação de delegações 
de 10 países da América Latina.

O presidente da Federação, 
Ademir Mueller, o secretário 
de Juventude recém 

empossado, Alexandre Leal dos 
Santos, e o secretário de Política 
Agrícola, Marcos Brambilla, estiveram 
presentes e se somaram aos 
demais participantes na luta. 
Para Ademir Mueller, trabalhar em 
favor da politização dos jovens está 
entre os papéis da FETAEP como 
entidade representativa da categoria 
trabalhadora rural. “Estamos investindo 
na formação dos futuros protagonistas 
do meio rural. Participar do Festival, 
além do aprendizado político e social, 
possibilita uma grande interação 
cultural o que, ao nosso ver, abre os 
horizontes acerca da realidade rural 
brasileira”, pondera Mueller.

Continua nas páginas 4, 5 e 6.
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Juventude rural 
paranaense 
participa do 
3º Festival Nacional 
da Juventude em 
Brasília

  •   Parte da comitiva paranaense momentos antes da abertura oficial.

Posse da nova diretoria 
da FETAEP – Pág 8 e 9

Contribuição Sindical – 
Agricultores familiares 
devem recolher para CONTAG 
e FETAEP – Pág 14 e 15

Grito da Terra Brasil e 
Paraná – Pág 18
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Dia Ações Participantes
9 Entrevista à TV Sinal sobre 

juventude rural, em Curitiba. Marcos Brambilla

10 Reunião de Negociações da Convenção Coletiva 
de Trabalho com a FAEP na sede da FETAEP. Diretoria

14 Reunião no STTR de Jandaia do Sul sobre 
fundação de sindicato paralelo.

Ademir Mueller e 
Clodoaldo Gazola

15 Reunião do Coletivo de Políticas Agrárias. Marcos Brambilla

15
Reunião para traçar metas do setor 
agropecuário do Estado do Paraná a longo 
e médio prazo – sede da FETAEP. 

Diretoria 

15 Entrega da pauta do Grito da Terra Brasil 
ao governo federal em Brasília. Marucha Vettorazzi 

16 Reunião da Regional Sul da CONTAG. Ademir Mueller e Jairo Correa
17 Solenidade de entrega das casas em Medianeira. Aristeu Ribeiro

17 Reunião sobre convênio da COHAPAR 
na sede da FETAEP. Ademir Mueller e Jairo Correa

23 e 24 Oficina Temática de Agroecologia e Produção 
Orgânica – Hotel Nacional INN (Lourenço Pinto). Marcos Brambilla

24 Posse da diretoria da FETAEP 
na sede da Federação. Novos Diretores

27 Reunião da Câmara Técnica no 
Palácio das Araucárias. 

Marucha Vettorazzi 
e Ademir Mueller

27 a 30 Festival da Juventude Rural em Brasília. Marcos Brambilla e 
Alexandre Leal dos Santos

28 Reunião Ordinária CEDRAF – EMATER. Marcos Brambilla e 
Alexandre Leal dos Santos

29 Reunião Ordinária do CEMA – Lactec/Fiep. Marcos Brambilla e 
Alexandre Leal dos Santos

30 Discussão da transição do estado do Paraná 
como área livre de febre aftosa no Emater. Marcos Brambilla

ABRIL

MAIO

Ações de massa
O ano de 2015 será marcado pela grande quantidade 

de manifestações de massa. Muitos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais serão mobilizados em defesa 

dos nossos anseios e da constante busca por mais benefícios 
trabalhistas. Também vamos lutar pela manutenção de 
direitos já conquistados e nos posicionarmos veementemente 
contrários à subtração de direitos já consolidados.

O primeiro grande ato de 2015, de caráter nacional, foi o 
3º Festival Nacional da Juventude Rural que reuniu cerca 
de 5 mil jovens de todo o Brasil em Brasília. O Paraná 
se fez representado por jovens altamente capacitados 
que enriqueceram ainda mais os debates em torno da 
sucessão rural, do acesso à terra e das políticas públicas 
em favor da juventude. Lá em Brasília já deixaram o recado 
de que exigem uma política real de renda e emprego que 
incentive a permanência no campo. Além disso, pediram 
celeridade em torno do debate da reforma política. 

Já o Grito da Terra Brasil também mobilizou milhares de 
trabalhadores  em todo o país, ao todo 40 mil, já que será 
realizado de forma descentralizada. No Paraná mobilizamos 
cerca de 1500 trabalhadores em ações distintas realizadas 
em Curitiba, Maringá e Cascavel. No dia 15 de abril  
entregamos a pauta ao governo federal para, entre os dias 
18 e 22 de maio, os discursos estarem afinados em favor da 
causa rural. Entre os destaques da pauta estão: ampliar o 
orçamento público para o investimento em políticas públicas 
estruturantes, avançando com o Plano Safra para o qual 
foram reivindicados R$ 53 bilhões para 2015/2016; melhorar 
a assistência técnica prestada aos agricultores e familiares; 
fortalecer a política de comercialização; apoiar os sindicatos 
na realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR); aprofundar 
a discussão sobre a Reforma Agrária, tendo como ponto 
de partida a elaboração do 3º Plano Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA), entre outros. Nesta 21ª edição, esperamos 
que o governo federal reconheça e valorize os sujeitos do 
campo, mediante a construção de políticas concretas.

Por fim, será a vez da Marcha das Margaridas que encerrará 
2015 com chave de ouro. De 11 a 12 de agosto, Brasília deverá 
receber cerca de 50 mil mulheres que marcharão em prol 
do desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, 
autonomia, igualdade e liberdade. A expectativa do Paraná é 
levar aproximadamente 450 mulheres militantes, em 10 ônibus. 

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP
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INFORMATIVO DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES
NA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ 
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Presidente: Ademir Mueller; 
Vice-presidente: Marcos Brambilla; 
2º Vice-presidente: Marucha Vettorazzi; 
Secretário geral: Carlos Alberto Gabiatto; 

Dia Ações Participantes
4 Comissão Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais na CONTAG. Marucha Vettorazzi

4 Reunião Ordinária - Procuradoria do Trabalho. Marcuha Vettorazzi

5 Mesa redonda de negociação coletiva – Curitiba. Carlos Gabiatto, Ademir 
Mueller, Cláudio Rodrigues 

5 Reunião com a CTB na sede da FETAEP. Ademir Mueller e 
demais diretores

5 Reunião do Cedraf. Marcos Brambilla e 
Alexandre Leal

6 e 7 Encontro Regional de Assalariados 
(as) Rurais na sede da FETAEP.

Ademir Mueller, 
Carlos Gabiatto e Jairo 
Correia de Almeida

7 Reunião da Adapar no Chapéu Pensador. Ademir Mueller

8 Encontro Intermunicipal STR Santa Maria do Oeste.
Marucha Vettorazzi, 
Alexandre Lean e 
Carlos Gabiatto

11 Posse da nova diretoria STR da Lapa. Marucha Vettorazzi, 
Ademir Mueller

11 Audiência Pública “Paraná Livre da Febre Aftosa 
sem vacinação” - Assembleia Legislativa do Paraná. Marcos Brambilla

12
Cerimonial de encerramento de finalização 
das construções do empreendimento Minha 
Casa Minha Alegria 2 em Agudos do Sul.

Ademir Mueller

12 Encontro de Mulheres na sede da FETAEP. Marcuha Vettorazzi

13
Seminário da campanha Plante seu 
Futuro – Parque Internacional de 
Exposições Francisco Ribeiro.

Marcos Brambilla

15 Encontro Municipal de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais – São Jorge do Patrocínio. Marucha Vettorazzi

19 Reunião Conseleite. Marcos Brambilla

19 e 20 Mobilização INCRA em Curitiba. Marcos Brambilla, 
Alexandre Leal

20 Mobilização Agência INSS Maringá. Ademir Mueller, 
Carlos Gabiatto

20 Mobilização Agência INSS Cascavel. Cláudio Rodrigues, 
Marcos Brambilla

20 Encontro Municipal de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais – Tuneiras do Oeste. Marucha Vettorazzi

22 Reunião da Câmara da Ater no escritório da Emater . Marcos Brambilla

22 a 24 II Encontro Nacional da Mulher 
Trabalhadora da CTB na Contag. Marucha Vettorazzi

26 Reunião do Conselho Administrativo 
do Senar e Posse do Conselho.

Ademir Mueller, Cláudio 
Rodrigues, Marcos 
Brambilla, Carlos Gabiatto

26 a 29 Jornada Temática de Educação no 
Campo – Florianópolis (SC). Marucha Vettorazzi

27 Entrega de casas Minha Casa Minha 
Vida em Agudos do Sul. Ademir Mueller

29 Reunião da COOHARP na sede da FETAEP. Ademir Mueller

28 a 30 15º Conferência Nacional da Saúde em Brasília. Ademir Mueller, 
Marucha Vettorazzi



No dia 10 de abril, 
FETAEP e FAEP 
estiveram reunidas 
discutindo a Convenção 
Coletiva de Trabalho 
2015/2016. No entanto, 
não houve consenso 
entre as entidades. Até o 
momento, o impasse 
gira em torno do Piso 
Salarial uma vez que a 

FAEP argumenta que o piso estadual está acima das condições 
financeiras dos empregadores. “Mesmo assim, a proposta 
apresentada pela Federação patronal é muito aquém da nossa 
expectativa, pois só ofereceram piso salarial com base no salário 
mínimo federal acrescido de até 7%”, salientou Ademir Mueller. No dia 
5 de maio foi realizada mesa-redonda na Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego, porém o impasse permaneceu. Por conta da 
intransigência patronal, a negociação das demais cláusulas sociais 
não avançou.

O STTR de Tamboara 
mobilizou, no dia 30 de 
abril, os cortadores e as 
cortadoras de cana de 
Tamboara, com extensão 
de base Nova Aliança do 
Ivaí região. Durante a 
assembleia, que contou 
com a presença de 165 
trabalhadores, foi 

discutida a pauta do Acordo Coletivo de Trabalho da Usina Coopcana, 
além de demais reivindicações dos trabalhadores. O encontro foi 
realizado no Salão Paroquial do município.

Notas FETAEP SENAR PR

• FAEP e FETAEP 
negociações paradas

• Assembleia em Tamboara

• CAR 

• Errata 

LEITE EM PAUTA

MATÉRIA-PRIMA ABRIL 2015
(VALOR FINAL)

MAIO 2015 

(PROJEÇÃO)

VALORES DE REFERÊNCIA PARA O CONSELEITE IN62**

Posto Propriedade 0,7872 0,8051

(**) 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.

O governo federal confirmou no dia 30 de abril que o prazo para 
adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) será prorrogado por 
mais um ano. O anúncio foi feito pelo ministro substituto do Meio 
Ambiente (MMA), Francisco Gaetani, que também sinalizou que o 
decreto confirmando a mudança deve ser publicado no dia 04 de 
maio. 

Na matéria publicada na edição de março, “Crédito fundiário 
beneficia famílias em Moreira Sales”, na pág. 09, onde “4,84 e 3,63 
alqueires” leia-se “4,84 e 3,63 hectares”. 
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Jovens unidos pelos mesmos ideais 

Lutar pelo acesso à terra, por mais políticas 
públicas e pela sucessão rural estiveram entre os 
objetivos do 3º Festival Nacional da Juventude 

Rural, realizado em Brasília de 27 a 30 de abril. 
Marcado pelo diálogo e pela interação, o Festival foi 
palco de muitos debates, atividades esportivas e noites 
culturais com música e apresentações artísticas, além 
do ato político na Esplanada dos Ministérios, no dia 30 
de abril.

Segundo o secretário de Política Agrícola da 
FETAEP, Marcos Brambilla, que organizou a 
participação paranaense quando ainda era 

secretário de Juventude, o Paraná foi muito bem 
representado por jovens politizados e exímios 
conhecedores da realidade rural. “Eles conhecem 
como é a vida no campo pelo fato de lá viverem e por 
lá quererem permanecer. Essa juventude não quer sair 
da área rural, querem sim uma política de renda e 
mais condições para trabalhar”, afirma. 

A comitiva paranaense foi organizada pela 
FETAEP que, com o apoio da CONTAG, Sindicatos 
e parceiros, se encarregou de garantir a viagem. 
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  •   Abertura oficial do 3º Festival da Juventude.

  •  A cerimônia de abertura foi encerrada ao som que animou a juventude: “Esse é nosso país, essa é a nossa bandeira! É por amor a essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira!”. 

Já para o atual secretário de Juventude da Federação, 
Alexandre Leal dos Santos, a delegação paranaense teve 
uma ótima participação, “afinal foi preparada em virtude 

dos encontros regionais e estadual”, disse. De acordo com 
ele, todos se envolveram nas oficinas e nas atividades 
esportivas. “Já no caminho de volta alguns dos participantes 
se mostraram muito interessados em continuar na luta 
sindical e se comprometeram a se inteirar mais das ações 
dos Sindicatos, nos municípios”, afirma Leal.



Ato político marca encerramento do 
3º Festival da Juventude

Medalhas 
ao Paraná

Nos cartazes e na garganta dos 5 mil jovens que 
ocuparam a Esplanada do Ministérios estavam 
demandas essenciais para a permanência no meio 

rural: terra e território; trabalho decente; educação do campo 
como direito da juventude e dever do estado; fortalecimento 
da agricultura familiar e da agroecologia; entre outras 
políticas públicas que garantam o acesso à terra.

Painéis simultâneos abordaram questões 
estruturantes para a qualidade de vida da juventude 
rural. Na pauta, terra, agroecologia, organização da 

produção; educação do campo e saúde; participação social e 
organização sindical; trabalho decente para a juventude 
assalariada rural; sucessão rural na perspectiva de gênero e 
geração; e sustentabilidade político-financeira do MSTTR.  
 
Na carta, a Juventude Rural se posiciona a favor da Reforma 
Política Democrática proposta pela Coalizão de Reforma 
Política Democrática – da qual a CONTAG faz parte, junto 
com outras 100 entidades civis como a OAB e a CNBB – e 
também se posiciona contrária às propostas do Poder 

Legislativo de redução da 
maioridade penal e de emenda 
que propõe a ampliação do 
tempo de internação de 
adolescentes em medidas 
socioeducativas. 

Os jovens paranaenses não se 
destacaram apenas pelo nível dos 
debates políticos, mas também 

pelo desempenho nas atividades 
esportivas. A delegação paranaense foi 
campeã nas seguintes modalidades: vôlei 
feminino; sinuca e futebol masculino.
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Plenárias ajudaram na 
construção da carta da 
Juventude.
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  •   Garota e garoto 
rural paranaenses.
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Trajetória da juventude rural paranaense 
até chegar ao 3º Festival Nacional da 
Juventude
Saiba como a juventude rural paranaense se organizou e se preparou para os debates 
do 3º Festival Nacional da Juventude Rural. A caminhada, que foi longa, sempre 
esteve embasada no diálogo em busca da participação efetiva dos jovens.
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Evasão de jovens do meio rural  
será tema de estudo

Ação do grupo de 
trabalho – que conta 

com a presença da 
FETAEP – poderá 
beneficiar cerca 

de 500 mil jovens 
paranaenses.

Foi assinado, durante a solenidade de posse da nova 
diretoria da FETAEP, realizada no dia 24 de abril, nas 
instalações da Federação, o decreto governamental que 

instituiu um grupo de trabalho voltado exclusivamente a 
conhecer a realidade da juventude rural paranaense. O 
governador Beto Richa, aproveitou a ocasião para concretizar 
a instauração do grupo, que tem o objetivo de promover 
estudos sobre a evasão de jovens do meio rural e de elaborar 
propostas concretas que visem o fortalecimento da juventude 
por meio da sucessão rural. 
 
No Paraná, a FETAEP estima – com base em estudos do IBGE 
– que aproximadamente 500 mil jovens estão no meio rural. 
“Apesar de a FETAEP conhecer alguns dos motivos que levam 
a juventude a sair do campo, como por exemplo a dificuldade 
de acesso à terra e ao crédito, a atuação do grupo de trabalho 
será de grande valia, uma vez que deverá envolver todos os 
atores do segmento rural”, comenta o antigo secretário de 
Juventude da FETAEP, Marcos Brambilla. Segundo ele, é a 
primeira vez que um grupo – com poderes para sugerir ações 
concretas – sai do papel. “Mediante a realização dos estudos, 
Estado e entidades privadas estarão olhando para o mesmo 
horizonte em busca de trabalho, renda, crédito, educação e 
tecnologias”, afirma Brambilla. 
 
Com a duração de seis meses a partir da data da publicação, o 
grupo contará com a presença de representantes do poder 
público estadual e de entidades privadas. O Estado será 
representado pela Secretaria da Agricultura e de 
Abastecimento (SEAB), pela Secretaria de Educação (SEED), 
pela Secretaria de Comunicação Social (SECS), pela Secretaria 
de Trabalho e do Desenvolvimento Social (SETDS), pelo 
EMATER e pela assessoria especial para Assuntos de Políticas 
Públicas para a Juventude (AEJ). Já na relação das entidades 
privadas, além da FETAEP, estão presentes o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR), a Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná (FAEP) e a União das Cooperativas de 
Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES). 
 
Iniciativa de instaurar o grupo de trabalho surgiu de uma 
demanda do Festival Estadual da Juventude Rural, realizado 
em maio do ano passado pela FETAEP. Do evento, que reuniu 
cerca de 400 jovens paranaenses em Pontal do Paraná, saiu a 
Carta da Juventude que foi encaminhada ao governo do Estado 
e à assessoria especial para Assuntos de Políticas Públicas 
para a Juventude. “A partir daí, com o apoio do assessor 
especial de Juventude Edson Lau Filho, sentimos que tudo 
passou a caminhar mais rápido”, comemorou Brambilla.

Dados
Em todo Brasil, segundo dados do Censo Demográfico 2010, aproximadamente 

8 milhões de jovens, com idade entre 15 e 29 anos, vivem no campo. Longe 
de ser uma categoria homogênea, a juventude trabalhadora rural expressa 

uma diversidade de identidades e formas de inserção no mundo do trabalho, 
marcada pela participação na agricultura familiar, no extrativismo, no 

trabalho assalariado rural, como também nas atividades não agrícolas.

Papel da FETAEP 
Por meio do trabalho de formação, a FETAEP busca trabalhar a consciência dos 

jovens acerca de seu papel e capacitá-los para a sucessão rural responsável 
com acesso a políticas públicas. Além disso, de acordo com o presidente da 
FETAEP, Ademir Mueller, foca suas ações em trabalhos motivacionais com 

a juventude com vistas ao fortalecimento da categoria. “Nosso principal 
objetivo é que os jovens tenham oportunidades na área onde vivem para que 

permaneçam no campo com qualidade de vida. O que significa, na prática, 
garantir o acesso à educação, ao lazer, à saúde e à informação com qualidade”, 

afirma Ademir Mueller, ao incentivar a juventude rural em seu mandato.

FETAEP e a Juventude 
Para o Movimento Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 

Rurais (MSTTR) são considerados jovens rurais aqueles com idade entre 
16 e 32 anos, que residam e trabalhem no campo. “E é justamente essa 

faixa etária que mais migra do meio rural para os centros urbanos”, 
comenta o secretário de Juventude da FETAEP. Além disso, continua ele, 

essa fuga para as cidades é ainda mais significativa entre as meninas, 
“caracterizando dupla discriminação - uma pelo trabalho feminino e outra 

pelo trabalho juvenil”, diz referindo-se à masculinização do campo.

Outro agravante que prejudica a permanência do jovem no meio rural é o 
pouco poder de decisão que eles têm dentro das unidades familiares de 

produção. “Por serem jovens, em muitos casos a família os enxergam como 
indivíduos ‘em formação’, colocando em descrédito suas ideias e sugestões por 

considerá-las inovadoras ou então modernas demais”, comenta Brambilla.
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Nova diretoria da FETAEP 
toma posse

  • Integrantes da diretoria da FETAEP presentes na solenidade de posse.

  • Dirigentes sindicais e convidados.

Com a casa cheia e em clima de renovação, a chapa 
“O Progresso Continua” tomou posse no dia 24 de 
abril, na sede da Federação. Eleitos com mais de 

90% dos votos durante o 2º Congresso dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais do Paraná, os integrantes da 
chapa juraram e se comprometeram com a classe 
trabalhadora rural, além de assumirem as diretrizes 
administrativas da Federação para o quadriênio de 2015 
a 2019.  
 
Além do presidente reeleito da FETAEP, Ademir Mueller, e 
da segunda vice-presidente e secretária de Mulheres, 
Marcuha Vettorazzi, a mesa de abertura contou com 
grandes nomes do cenário político e sindical. Dentre eles, 
o governador do Paraná, Beto Richa, o deputado federal 
Assis Miguel do Couto, o secretário estadual da 
Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, o 
presidente da CONTAG, Alberto Broch, o presidente da 
FETAESC e coordenador da Regional Sul, José Walter 
Drech, e o tesoureiro da FETAG-RS e diretor da CTB 
nacional, Sérgio Miranda.  
 
Durante a sua fala, o presidente da FETAEP agradeceu a 
confiança de todos e se comprometeu a continuar 
lutando com garra e afinco pelos trabalhadores e pelas 
trabalhadoras rurais. Além disso, ressaltou a presença do 
governador do Estado, Beto Richa, que, em suas palavras, 
tem atendido a muitas proposições em favor da categoria 
trabalhadora rural.  

 
Conduzindo a formalidade da posse, o presidente da CONTAG 
Alberto Broch coordenou a cerimônia com muita simplicidade, 
enfatizando “a grande honra e responsabilidade dos 
empossados ao assumirem seus cargos na mais 
representativa das entidades dos trabalhadores e das 
trabalhadoras rurais”. Após o juramento de compromisso à 
frente dos representantes sindicais e das autoridades 
presentes, Broch declarou oficialmente empossados os novos 
dirigentes da FETAEP. 
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Autoridades políticas 
prestigiam a 
solenidade de posse

Em seu discurso, o governador Beto Richa foi enfático ao 
valorizar o bom diálogo entre o poder público e a 
Federação, que tem como objetivo melhorar cada vez 

mais as condições de vida e de trabalho no campo. Richa citou 
os programas governamentais criados para atender às 
necessidades dos trabalhadores, como o projeto da merenda 
escolar – que direciona alimentos produzidos pela agricultura 
familiar à merenda das escolas públicas – o programa de 
habitação rural; a sanidade agropecuária; a patrulha do campo 
e o seguro rural, além de mencionar os conselhos institucionais 
que contam com a participação da FETAEP. 

“Trago aqui o agradecimento do Estado pelo trabalho de vocês, 
que, através de um trabalho sério e bonito, fortalecem a 
economia e o crescimento do Paraná”, disse Richa aos 
dirigentes e convidados presentes na solenidade de posse.

DIRETORIA EFETIVA                                    

1. Presidente Ademir Mueller                                                      

2. 1º Vice-presidente Marcos Junior Brambilla                                      

3. 2º Vice-presidente Maria Marucha S. Vettorazzi                                 

4. Secretário Geral Carlos Alberto Gabiatto                                        

5. 1º Secretário Geral Silvana Maria de Oliveira                                     

6. Secretário de Finanças e Administração Claudio Aparecido Rodrigues                               

7. 1º Secretário de Finanças e Administração Alexandre Leal dos Santos                                    

SECRETARIA EFETIVA                                   

1. Política Agrícola Marcos Junior Brambilla                                      

2. Formação e Organização Sindical Claudio Aparecido Rodrigues                              

3. Política Agrária e Meio Ambiente Alexandre Leal dos Santos                                   

4. Política Sociais Carlos Alberto Gabiatto                                      

5. Assalariados Assalariadas Rurais Carlos Alberto Gabiatto                                      

6. Mulheres Trabalhadoras Rurais Maria Marucha S Vettorazzi                               

7. Juventude Trabalhadora Rural Alexandre Leal dos Santos                                 

8. Terceira Idade
Cleusinete Marcia 

Prates Novaes                     

CONSELHO FISCAL TITULAR                                  

1. Aparecido Leva                                                                                                                              

2. Marli Catarina Vieira Carvalho da Rocha                                                                                                 

3. Lucélia Simioni                                                                                                                               

CONSELHO FISCAL SUPLENTE                               

1. Flavio Back                                                                                                                                     

2. Angélica Pereira Francelino                                                                                                        

3. Luiz Vicente Thomazini                                                                                                               

SUPLENTES

1. Aparecido Callegari                                                                                                                                 

2. Romeu Carlos Scherer                                                                                                                            

3. Donizete Santos Pires                                                                                                                            

4. Marcio José Serenini                                                                                                                              

5. Paulo Roberto Sanitá                                                                                                                            

6. Edward José de Oliveira                                                                                                                        

7. Ivone Francisca de Souza                                                                                                                      

8. Catriny Marieli de Oliveira                                                                                                                   

9. José Aparecido Luiz                                                                                                                               

10. Carlos Roberto Sestari                                                                                                                       

11. Andrea Aparecida de Oliveira                                                                                                            

12. Miguel Treziak                                                                                                                                      

13. Zenilto Pereira Ortiz                                                                                                                        

14. Paulo Cesar Baia                                                                                                                                  

15. Adelson Farias Luz                                                                                                                               

16. Valdir Schuastz                                                                                                                                      

17. Mike Douglas de Moraes                                                                                                                    

18. Sabrina Cinti de Lima                                                                                                                           

19. Guiomar Nunes da Silva                                                                                                                     

20. Luiz Celso Gonçalves                                                                                                                          

21. Verci Correa                                                                                                                                         

22. Edinilza Maria Alves da Silva        

Diretoria FETAEP

Já o deputado federal Assis Couto, que também é 
agricultor familiar, reforçou a importância da 
ocupação dos espaços de representação pelos 
trabalhadores rurais. “É um sinal de cidadania a 
participação cada vez maior da categoria na vida 
política”, afirmou em seu discurso. “Temos que 
confiar na nossa própria força e na nossa categoria 
para alcançarmos nossas conquistas”, disse Couto. 



Trabalhador rural 
está entre os mais
prejudicados com 
a terceirização

Para a FETAEP não há dúvidas que de que o 
trabalhador rural será o maior prejudicado com a 
aprovação do Projeto de Lei 4330 que regulamenta 

contratos de terceirização para a atividade fim. E vários são 
os motivos para tal afirmação: aumento da informalidade, 
que já está entre as maiores na atividade rural; legalização 
da figura do “gato” como intermediador de mão de obra; 
redução da capacidade da fiscalização desempenhar suas 
funções; e, por fim, demissões em massa poderão ocorrer. 
 
Segundo o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, em 
virtude da precarização que a terceirização propicia às 
relações de trabalho, a informalidade na área rural tende a 
piorar ainda mais. “Se aprovada da forma que está sendo 
proposta, o PL irá legalizar a figura dos atravessadores que 
contratam trabalhadores oriundos de diversas localidades 
do país submetendo-os a condições precárias – como 
transporte e alojamento impróprios, baixos salários, falta 
de registro em CTPS – chegando a sujeitá-los a condições 
de trabalho análogas à escrava”, pondera o presidente da 
FETAEP. 
 

 

“Para as atividades sazonais realizadas na agricultura, até 
poderíamos cogitar. No entanto, para as demais culturas 
permanentes – como, por exemplo, café, laranja, cana, além 
dos operadores de máquinas e tratoristas – seria inviável”, 
comenta Mueller. 
 
Já o assessor da secretaria de Assalariados(as) da FETAEP, 
Clodoaldo Gazola, afirma que, caso o Projeto de Lei seja 
aprovado, a legislação trabalhista irá retroagir 20 anos de 
lutas e conquistas trabalhistas. “E como se voltássemos no 
tempo, à época quando os trabalhadores ficavam muito 
mais à mercê dos empregadores”, lamenta. Além disso, há 
que se pensar na fiscalização, tendo em vista que a 
atividade dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) será ainda mais dificultada. “Se a 
fiscalização hoje já não está fácil, imagine depois quando o 

FETAEP se manifesta completamente 
contrária ao Projeto de Lei 
4330 que regulamentou a 
terceirização para atividade fim.
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Cinco Motivos para ficar atento com a Lei da Terceirização

1- Salários e benefícios devem ser cortados: o salário dos 
trabalhadores terceirizados é 24% menor do que o dos 
empregados formais segundo o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE);

2- Queda no número de empregos: terceirizados trabalham, 
em média, 3 horas a mais por semana do que os contratados 
diretamente. Com mais gente fazendo jornadas maiores, 
deve cair o número de vaga em todos os setores.

3- Negociação com patrão ficará mais difícil: terceirizados 
que trabalham em um mesmo local têm patrões diferentes 
e são representados por sindicatos de setores distintos. 
Essa divisão afeta a capacidade de pressionarem por 
benefícios. Isolados, terão mais dificuldades de negociar 
de forma conjunta ou de fazer ações como greves.

4- Casos de trabalho escravo podem aumentar: a mão de  
obra terceirizada é usada para tentar fugir das 
responsabilidades trabalhistas. Entre 2010 e 2014, cerca de 
90% dos trabalhadores resgatados nos dez maiores flagrantes 
de trabalho escravo contemporâneo eram terceirizados, 
conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

5- Maus empregadores sairão impunes: com a nova 
lei, ficará mais difícil responsabilizar empregadores que 
desrespeitam os direitos trabalhistas porque a relação 
entre a empresa principal e o funcionário terceirizado 
fica mais distante e mais difícil de ser comprovada.
Fonte: ONG Repórter Brasil.

PL 4330 deverá tirar responsabilidades do empregador que 
contrata a tomadora de serviço”, informa Gazola.  
 
Outro receio da FETAEP, continua Mueller, diz respeito ao 
desemprego. “Aqueles que já estão no mercado de trabalho 
poderão ser demitidos, cedendo seus lugares aos terceirizados”, 
afirma. Diante disso, a Federação espera que o PL não seja 
aprovado da forma que está. “No entanto, caso seja, gostaríamos 
que a terceirização na área rural - já que os trabalhadores fazem 
parte de uma categoria diferenciada – deixasse a atividade fim de 
fora”, almeja o presidente da FETAEP, Ademir Mueller. 

O MSTTR sempre empreendeu uma luta 
contra esse aliciamento de mão de obra 
assalariada e, ao terceirizar a atividade 

fim, os “gatos” irão se multiplicar.



Rurais têm acesso dificultado 
ao seguro-desemprego

Foi aprovada, no dia 29 de abril, em comissão mista no 
Congresso, a Medida Provisória 665, que atualizou as regras 
trabalhistas brasileiras. O texto traz regras mais brandas 

que as propostas pelo governo, porém mais rígidas que as 
anteriores à apresentação da MP. Apesar de algumas melhorias, o 
relator da medida Paulo Rocha (PT-PA) voltou atrás em uma 
concessão que beneficiaria os trabalhadores rurais. Ele havia 
proposto uma redução da exigência de tempo trabalhado para o 
assalariado do campo requerer o seguro-desemprego.  
 
A proposta anterior permitia que o trabalhador pudesse fazer o 
requerimento após trabalhar um período mínimo de seis meses, 
corridos ou intercalados, nos últimos 16 meses. Porém, agora 
passa a valer novamente a regra estabelecida pelo governo, com a 
necessidade de trabalhar 12 meses nos 18 meses anteriores à 
solicitação. Segundo Paulo Rocha, a mudança não consta mais 
porque não há um processo de negociação de acordo capaz de 
assegurar esse voto.  
 

Continua valendo a exigência de 12 meses de trabalho anteriores à solicitação 
do seguro-desemprego aos rurais. FETAEP lamenta!
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A FETAEP lamenta a não aprovação da emenda voltada à classe 
trabalhadora rural, que poderia ser comemorada como um grande 
avanço nos direitos do assalariado do campo. Segundo o assessor 
da secretaria de Assalariados(as) da Federação, Clodoaldo Gazola, 
o regime de colheitas na agricultura torna quase impossível o 
direito ao benefício do seguro-desemprego para a classe. “No caso 
dos rurais, o trabalho é temporário, depende da safra”, argumenta. 
“Os cortadores de cana, por exemplo, quase nunca podem ter 
acesso ao seguro, pois as colheitas duram em média seis meses. 
Para terem o direito, eles precisam trabalhar por pelo menos duas 
safras”, afirma ele.  
 
Junto com a MP 664, que trata de benefícios previdenciários, a MP 
665 faz parte do plano de ajuste fiscal conduzido pelo governo 
federal.  O relatório foi aprovado com 12 votos a favor e 7 
contrários. 

  • Corte de cana na região de Ivaiporã.



FETAEP lança Manual da 
Previdência Social
Material tem o objetivo de facilitar a vida do trabalhador e da trabalhadora rural, 
assim como dos dirigentes sindicais quando o assunto é Previdência Social.

A FETAEP lançou, no início de abril, o “Manual da 
Previdência Social: um direito de todos e de 
todas”. Com uma tiragem de 8 mil exemplares, o 

Manual tem o objetivo de esclarecer as dúvidas e 
manter as bases informadas. Seu grande propósito é 
facilitar a vida tanto do trabalhador quanto do dirigente 
sindical, uma vez que possui uma linguagem didática e 
conta com muitas ilustrações.

Para o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, mesmo 
com a garantia constitucional dos direitos 
previdenciários previstos pela Constituição de 1988, 
ainda são muitas as dúvidas relacionadas à legislação. 
Além disso, milhares de pessoas do meio rural 
continuam excluídas desses direitos e, em muitos casos, 
em virtude da falta de informação. 

Já a secretária de Previdência do mandato passado, 
Marucha Vettorazzi, afirma que apesar da grande luta e 
das inúmeras conquistas, ainda são grandes os desafios 
previdenciários com relação aos trabalhadores do 
campo. “Por isso, sentimos a necessidade de um 
material gráfico de fácil compreensão”, salienta 
Marucha, que a partir do dia 24 de abril assumiu a 
secretaria de Mulheres e as atividades voltadas à Saúde 
e à Erradicação do Trabalho Infantojuvenil da Federação.

O novo secretário de Previdência Social, Carlos Gabiatto, 
cogita a possibilidade de realizar eventos de formação 
trabalhando com esse material. “Pretendemos organizar 
em breve encontros com as regionais utilizando a 
cartilha como material de instrução e formação, levando 
assim o conhecimento e a informação diretamente aos 
trabalhadores”, afirma. 

Alguns Sindicatos dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais (STTR) já vêm solicitando mais 
exemplares. Caso o seu STTR também precise, basta 
entrar em contato com a FETAEP. 

  • Índice do Manual foi bolado de forma visual a fim de que o 
leitor visualize, além da paginação, todos os momentos em que os 
trabalhadores podem utilizar dos benefícios previdenciários. 
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Empossada a nova diretoria 
do STTR de Moreira Sales

  • Diretoria do STTR de Moreira Sales.

Reconduzida para mais um mandato do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Moreira Sales, Regina 
Barbato, juntamente com a nova diretoria, foi empossada no dia 10 de abril, no auditório do STTR do município. Além dos 
familiares dos eleitos, participaram da posse representantes de entidades parceiras, como o prefeito Luiz Volpato, o 

presidente da Câmara de Vereadores, Célio Mendes da Silva, a gerente do Banco do Brasil, Célia Izelli de Oliveira, o técnico local 
do Instituto Emater, Márcio Perin, e o secretário de agricultura, Marcelo Marangoni.
 
A cerimônia foi coordenada pela assessora regional da FETAEP, Solange Santos, que deu posse aos 14 diretores, entre titulares 
e suplentes, além da presidente do Sindicato. Regina Barbato, que encabeçou a única chapa na disputa das eleições, trabalhou a 
escolha de novos diretores objetivando proporcionar uma renovação de pelo menos metade do quadro da diretoria – meta que 
foi alcançada com êxito.  
 
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, encaminhou ofício à entidade desejando sucesso à diretoria e parabenizando 
especialmente Regina Barbato pelas excelentes ações e trabalho desenvolvido nos seus seis anos de gestão. 

STTR de São Tomé inaugura salão de eventos

O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de São 
Tomé, após dois anos de muito trabalho, inaugurou no dia 10 de abril 
o seu salão de eventos construído para os associados. O espaço 

conta com uma área total construída de 341m², contendo um amplo salão, 
banheiros masculino e feminino adaptados para deficientes, cozinha e uma 
área de lazer com churrasqueira e banheiro privativo. 
 
A obra foi construída com recursos próprios do Sindicato e a partir de agora 
todas as atividades do STTR de São Tomé serão realizadas neste salão. 
“Essa é mais uma conquista do Sindicato e dos associados, que a partir de 
agora terão mais um benefício a desfrutar dentro da entidade”, afirma o 
presidente Márcio Serenini. A obra foi incorporada ao patrimônio do 
Sindicato, sendo de propriedade de todos associados e associadas que 
colaboraram, através das mensalidades e contribuições pagas. 
 
Ademir Mueller, presidente da FETAEP, parabenizou a diretoria do STTR, 
representada pelo seu presidente Márcio Serenini, pela excelente 
administração transparente, democrática e honesta. “Foi, sem dúvida, um 
excelente investimento, afinal conforto e bem-estar são sempre bem-
vindos”, disse Mueller.

  • Obra foi incorporada ao patrimônio do Sindicato, sendo 
de propriedade de todos associados e associadas.
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Agricultores familiares devem recolher 
para CONTAG e FETAEP

A 17ª Vara do Trabalho de Curitiba deu ganho de 
causa ao Ministério Público do Trabalho (MPT) na 
ação civil pública contra a Confederação Nacional 

da Agricultura (CNA) e a Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (FAEP), referente à cobrança indevida 
de contribuição sindical rural patronal de agricultores 
familiares. Segundo a decisão do juiz do Trabalho José 
Alexandre Barra Valente, publicada recentemente, a 
quantidade de módulos rurais não basta para identificar 
o contribuinte ainda que a área da propriedade seja 
superior a dois módulos rurais.  
 
Da forma como vinham procedendo, a CNA e a FAEP 
estavam enquadrando agricultores familiares – aqueles 
que exercem seu trabalho individualmente ou em regime 
de economia familiar – como empresário ou empregador 
rural. Cobrando, portanto, valores bem mais altos do que 
a realidade financeira dos agricultores familiares 
comportaria. De acordo com a decisão, tanto a CNA 
quanto a FAEP descumpriram a legislação ao efetuar a tal 
cobrança de maneira indiscriminada – ainda que a área 
seja maior que dois módulos rurais.  
 
“Isso porque a Justiça Federal – em todos os graus de 
recurso – já decidiu que a dimensão da propriedade não é 
mais critério para cobrança da contribuição sindical rural 
– o art. 1º, I, “b” do Decreto-Lei º 1.166/71 com a 
alteração da Lei nº 9.701/98”, comenta o assessor 
jurídico da FETAEP, João Batista de Toledo. Segundo ele, 
ao utilizar o critério do tamanho da propriedade rural 
como distinção para fins de enquadramento sindical há 
uma afronta ao conceito jurídico de categoria econômica 
e profissional. “Estando, portanto, defasado por 
legislação superveniente (Lei º 5.889/73) e suplantado 
pelo ordenamento constitucional vigente tal critério”, 
complementa.    
 

Contribuição Sindical Rural

Entenda o caso
As primeiras denúncias a respeito 
da cobrança indevida foram feitas 
ao MPT em junho de 2003, quando 
agricultores da região de Rebouças 

tentaram solicitar o fim da cobrança 
sindical patronal durante audiência 

pública, realizada na Assembleia 
Legislativa do Paraná. As primeiras 

irregularidades, segundo as 
denúncias, datam de 1994.

A partir da decisão, 
FAEP e CNA deverão 

imediatamente:
- Deixar de cobrar a contribuição sindical 

patronal de agricultores familiares do 
Paraná, ainda que a área seja superior 

a dois módulos rurais sem empregados 
permanentes. Caso contrário, a 
contribuição sindical obrigatória 
pertence à categoria patronal.

-  Determinar que o recolhimento das 
contribuições sindicais seja realizado 
somente em guias oficiais da União.

Dano Moral Coletivo
“O dano moral coletivo corresponde 

à lesão injusta e intolerável a 
interesse ou direitos titularizados 
pela coletividade (grupos, classes 

ou categorias de pessoas), 
os quais possuem natureza 
extrapatrimonial, refletindo 

valores e bens fundamentais 
para a sociedade”, conforme cita 

Xisto Tiago de Medeiros Neto, em 
seu livro Dano moral coletivo.
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As entidades patronais também foram condenadas a só 
recolherem as contribuições através das Guias Oficiais da União, 
não autorizando a livre gestão dos valores arrecadados, assim 
como a prática ilegal de depositar os valores judicialmente 
arrecadados nas contas correntes dos advogados que 
patrocinam as causas ou em conta corrente das próprias 
entidades. Em caso de descumprimento, a multa estipulada é de 
R$ 500,00 por infração cometida. 
 
CNA e FAEP também foram condenadas por dano moral 
coletivo, em virtude da cobrança de pessoas que não se 
enquadram nas prerrogativas da lei e, o mais grave segundo a 
decisão, que nem mesmo possuem condições financeiras de se 
defender de tal cobrança indevida. O valor estipulado pelo juiz 
foi de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

 

  • Agricultores familiares de Astorga.

CNA e FAEP condenadas pela Justiça do Trabalho por cobrança indevida de contribuição 
sindical de agricultores(as) familiares. 

Vale lembrar que a decisão judicial acima ainda cabe
recurso nas instâncias superiores do judiciário.



E agora, o que fazer?

Trabalhadores(as), atualizem seu 
cadastro junto ao INCRA

Diante dos fatos expostos, a FETAEP repassa à sua base as seguintes orientações:
 
 
•  Agricultor familiar, recolha o imposto sindical à CONTAG e FETAEP. Caso contrário, sendo você 
empregador, recolha para CNA e FAEP, afinal trata-se de uma contribuição obrigatória.
 
•  Procure o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do seu município em caso de 
ajuizamento indevido de ação por parte da CNA e FAEP.

A assessoria jurídica da FETAEP orienta que a categoria trabalhadora rural retifique seu 
cadastro junto ao INCRA. Atualmente, segundo o advogado João Batista de Toledo, no 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) feito junto ao INCRA não aparece mais o 

número de módulos rurais – “uma vez que não se deve mais falar em módulos rurais por estar 
defasado por legislação superveniente (Lei º 5.889/73) e suplantado pelo ordenamento 
constitucional vigente tal critério”, complementa Toledo.   
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  • Bicho da seda: cultura típica da agricultura familiar.



25º Encontro 
Estadual da Cebola 
reúne mais de 700 
produtores em 
Contenda
Mais de 700 produtores estiveram em Contenda 

no dia 26 de março, participando do 25º 
Encontro Estadual da Cebola, promovido pelo 

Governo do Paraná por meio da FETAEP, da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento, do Instituto EMATER e da 
Fundação da Terra, em conjunto com a prefeitura e com o 
Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 
(STTR) do município. A FETAEP esteve presente, sendo 
representada pelo secretário Marcos Brambilla.  

Marcha das 
Margaridas em 
Pauta

Coordenadoras e suplentes regionais de Mulheres estiveram na FETAEP participando do Encontro de Mulheres, no dia 12 
de maio. Durante a abertura, a secretária de Mulheres, Marucha Vettorazzi, destacou a importância das próprias 
mulheres retirarem de dentro de si o machismo que por ventura ainda possa existir. “O machismo está tão enraizado na 

nossa sociedade que percebemos que muitas mulheres ainda não conseguiram eliminar de dentro de si”, ponderou às 
participantes. O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, que também participou da abertura, reconheceu a importância da luta 
das mulheres que precisam ser, cada vez mais, protagonistas da própria história. “Que ninguém seja mais do que ninguém. 
Sejamos todos iguais”, ressaltou. Entre os temas abordados, o destaque ficou com a Marcha das Margaridas que acontecerá em 
agosto desse ano, em Brasília. O Paraná já se articula para levar aproximadamente 450 mulheres à capital federal.
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Coordenadoras e suplentes planejam ações

Mulheres agricultoras são homenageadas em 
Pato Branco

As agricultoras de Pato Branco comemoraram o Dia Internacional da Mulher com a realização do 15º Encontro das 
Mulheres Rurais no município. O evento, que reuniu cerca de 430 pessoas, foi promovido pela prefeitura de Pato Branco 
juntamente com parceiros no CTG Tarca Nativista, em parceria com o STTR do município. 

 
Além da ampla programação destinada a homenagear as mulheres e beneficiá-las com cursos e palestras, foi assinado na 
ocasião um convênio entre a prefeitura local e a Associação de Mulheres Rurais, que consiste na oferta de mais de 12 cursos às 
agricultoras, como Bordado em Fita, Ponto Crivo, Pintura em Caixa, Ponto Russo e Pintura em tecido. O encontro contou com a 
presença do prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, vereadores, representantes do STTR local, e entidades ligadas à 
agricultura. 

O tema central foi o manejo nutricional e ecológico do solo e o 
plantio direto. Técnicos dos institutos participantes deram 
palestras sobre o procedimento e benefícios das práticas. “Eles 
também falaram sobre a alternativa de renda que a cebola 
representa para o agricultor, além das perspectivas para o 
jovem na sucessão da produção”, informou o presidente do 
Sindicato de Contenda, Miguel Treziak.



FETAEP sediou oficina 
de Autoformação da 
ENFOC

De 13 a 15 de abril, a FETAEP sediou a Oficina de 
Autoformação do 1º módulo do 5º itinerário da ENFOC 
Regional Sul. O objetivo principal foi construir a matriz 

pedagógica da etapa a ser realizada no Paraná, de 11 a 17 de 
maio. Além disso, o grupo se aprofundou em temas 
envolvendo a educação popular, com base na história, a 
ENFOC Nacional e o Programa Nacional de Formação (PNF). 
Os demais módulos acontecerão em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul, respectivamente.

Mais duas educadoras populares passam a fazer parte da Rede de 
Educadores Paraná. Com a realização da ENFOC Nacional, a funcionária 
da FETAEP, Delcineia Westphal, e a presidente do STTR de Agudos do 

Sul, Mery Terezinha Woiciekovski, estão devidamente habilitadas para atuar  
em favor da formação sindical. Elas foram educandas da 5ª turma nacional.  
A formatura aconteceu no dia 5 de fevereiro, em Brasília, na CONTAG.

FETAEP conta com mais duas 
educadoras populares

  • Delci e Mery – novas educadoras populares.
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5ª turma Regional Sul da ENFOC iniciou 
pelo Paraná

  • “Enfoquianos” do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 
durante a atividade pedagógica na cidade histórica da Lapa.

O Paraná sediou o 1º módulo da 5ª Turma 
Regional Sul da ENFOC, com o eixo temático 
“Ação Sindical e Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário”, de 11 a 17 de maio.  
Os dois próximos módulos acontecerão em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul, sendo uma semana 
em cada Estado. 

A Oficina contou com a presença de Antenor Lima 
(CONTAG), José Lourenço Cadoná (assessor da Regional 
Sul da CONTAG), Paula Shirata (FETAEP), educadores da 

5ª turma nacional da ENFOC, Delcineia Westphal e Mery 
Terezinha Halbura Woiciekovski (Paraná), Deoclides Renato 
Bergonsi, Maria Soeli Engel e José Samuel da Silva Santos (Rio 
Grande do Sul) e Claudinei Bazi (Santa Catarina). Já da rede de 
educadores do Paraná, estiveram presentes Eder de Oliveira, 
Zerilda Alves Dutra e Alexandre Leal dos Santos.
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21º Grito da Terra 
Brasil e Paraná 
em pauta

“Desenvolvimento Rural Sustentável com garantia de 
Direitos e Soberania Alimentar”. Este é o tema principal 
definido para o 21º Grito da Terra Brasil, realizado pela 
CONTAG e Federações dos Trabalhadores na Agricultura, 
que aconteceu de 18 a 22 de maio em Brasília / DF e 
nos Estados, unindo em um só grito trabalhadores e 
trabalhadoras rurais de todo o país.  
 

A mobilização das Federações e dos Sindicatos de todo o Brasil 
foi essencial para a força e o sucesso do Grito da Terra Brasil. 
A participação dos dirigentes nas ações em seus estados e 
também durante as audiências de negociação são a base para 
que as vozes da classe sejam ouvidas pelo governo federal.

PAUTA NACIONAL
A pauta desta 21ª edição, entregue no dia 15 de abril 
à presidenta Dilma Rousseff, traz um conjunto de 
reivindicações vindas dos agricultores e agricultoras 
familiares, e entre seus principais pontos destacam-se a 
ampliação do orçamento público para o investimento em 
políticas públicas estruturantes, avançando com o Plano 
Safra para o qual foram reivindicados R$ 53 milhões para 
2015/2016; a melhoria da assistência técnica prestada 
aos agricultores(as) familiares; o fortalecimento da 
política de comercialização; um maior apoio aos sindicatos 
na realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o 
aprofundamento na discussão sobre Reforma Agrária 
tendo como ponto de partida a elaboração do 3º Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA).  
As demandas do Movimento Sindical dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais ajudarão a construir uma agenda positiva 
para o crescimento da economia com distribuição de renda, 
uma consequência também da ampliação do orçamento público 
para maior investimento em políticas públicas estruturantes. 
Dessa forma, busca-se a superação das desigualdades sociais 
e da pobreza, além da universalização de oportunidades e de 
direitos para que os trabalhadores, trabalhadoras e as famílias 
do campo possam viver e trabalhar com qualidade de vida e 
dignidade. Por esse motivo, a FETAEP espera que nessa 21º 
edição o governo federal reconheça e valorize os sujeitos do 
campo, mediante a construção de políticas públicas concretas.  
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Grito da Terra no Paraná mobilizou 
1500 trabalhadores
FETAEP coordenou ações em Curitiba, Maringá e Cascavel.

Cerca de 1500 trabalhadores e trabalhadoras rurais 
ligados à FETAEP e aos Sindicatos dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras Rurais do Paraná ocuparam durante a 

semana do Grito da Terra Brasil e Paraná a sede do INCRA em 
Curitiba (nos dias 18, 19 e 20) e de duas gerências do INSS, a de 
Maringá e a de Cascavel (dia 20). 

Pautas

Junto ao INCRA a FETAEP buscou avanços imediatos para que 
as famílias trabalhadoras rurais dos acampamentos 
“Fazenda Lupus” (Alto Paraíso), “Fazenda Usina Central” 

(Região de Porecatu e Centenário do Sul), e “Fazenda Salto 
Grande” (Marilândia do Sul) tenham condições de levar uma vida 
digna com acesso à terra. “Muitas têm passado a vida embaixo 
de uma lona e estão  resistindo a duras penas. Tudo em virtude 
da inoperância do INCRA que tem atuado com morosidade nas 
ações de desapropriação de terras”, lamenta o secretário de 
Política Agrícola da FETAEP, Marcos Brambilla.  

Resultados

INCRA – A FETAEP não sai 100% satisfeita com os 
resultados obtidos, mas reconhece que os compromissos 
foram firmados perante as famílias. “Estamos confiantes 
de que até o final do ano conseguiremos avançar e concluir 
com o processo da Lupus I, II e III”, disse o secretário 
de Política Agrícola da FETAEP. Para o secretário de 
Políticas Agrárias, Alexandre Leal, a avaliação foi positiva 
especialmente por conta do comprometimento do 
INCRA. “Estas famílias estavam ansiosas por respostas 
e mostraram que não esqueceram das promessas 
anteriores. Continuaremos focados”, garantiu Alexandre.
 

Relegados à margem das políticas públicas e excluídos do 
amparo legal trabalhista e previdenciários, os 
trabalhadores entoaram um grande basta ao descaso do 

INCRA e do INSS. Para o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
as ações foram positivas e assertivas. “O recado de que não 
estamos passivos perante a falta de atitude das entidades foi 
dado em alto e bom som”, garantiu Mueller.

  • Na sede do INCRA, em Curitiba.   • Trabalhadores em frente ao INSS, em Maringá.   • Ato em Cascavel, na gerência do INSS.

Já perante o INSS, a grande insatisfação girou em torno da 
atitude da Previdência que – de forma equivocada e  
ilegal – tem imposto aos trabalhadores assalariados 

diaristas a condição de “contribuinte individual autônomo” – 
definição esta que não condiz com a realidade. “Somos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais subordinados aos 
empregadores. Com isso, o INSS tem mascarado as relações de 
trabalho, tirado do contratante a obrigação de recolher o INSS e 
negado os benefícios aos trabalhadores rurais”, informa o 
presidente da FETAEP.

Ao justificar a morosidade do INCRA, o superintendente 
Nilton Guedes considerou que os deputados e os 
senadores também carregam sua culpa ao barrarem 
qualquer mudança na lei da Reforma Agrária que, ao seu 
ver, foi feita para que a reforma não saia do papel.

INSS – Já perante o INSS, o presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, classifica a ação como muito positiva. “Foi essencial 
para demonstrarmos a nossa insatisfação e também para 
estreitarmos relacionamento com os gerentes. Saímos com o 
comprometimento das gerências que, a partir de agora, terão 
mais sensibilidade com a causa rural”, salientou Mueller.



Aconteceu
Aconteceu

O deputado estadual Cláudio Palozi, líder do bloco parlamentar 
Agropecuário da Assembleia Legislativa, visitou a FETAEP no dia 15 de abril. 
Na ocasião, Palozi apresentou os integrantes do grupo e os objetivos de 
elaborar ações em parceria com a FETAEP visando melhorar ainda mais a 
vida, o trabalho e a renda do trabalhador e da trabalhadora rural. A FETAEP 
se mostrou interessada em participar das discussões do bloco, assim como 
em ser parceira nos eventos que o deputado pretende realizar pelo interior 
do Estado.

O presidente do STTR de São Jorge do Ivaí, Antonio Casagrande, teve seu 
trabalho reconhecido pela Assembleia Legislativa do Paraná por conta da 
economia de recursos que propiciou ao Legislativo Municipal de São Jorge 
do Ivaí no período em que foi presidente da Câmara dos Vereadores. O 
reconhecimento público ocorreu no final do ano passado, mas os frutos da 
“Menção Honrosa” ainda continuam sendo colhidos. 

FETAEP realizou no 15 de abril o Coletivo de Política Agrária que debateu 
temas relevantes para a categoria trabalhadora rural. Entre os assuntos 
abordados, os destaques ficam com as novidades em torno do Programa 
Nacional de Credito Fundiário (PNCF) e do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A 
Unidade Técnica Estadual da SEAB e o IAP participaram das atividades do 
período da manhã. Os trabalhos foram abertos pelo então secretário de 
Política Agrária da FETAEP, Marcos Brambilla, e pelo presidente Ademir 
Mueller.

De 6 a 7 de maio, a Federação do Paraná recebeu os dirigentes das 
Federações de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para o Encontro Regional 
de Assalariados e Assalariadas Rurais. Na pauta de trabalho, uma série de 
temas que merecem a discussão e o posicionamento do Movimento 
Sindical, tais quais: as Medidas Provisórias 664 e 665 com seus impactos 
negativos e positivos para a categoria; o Projeto de Lei 4330 sobre a 
precarização dos direitos trabalhistas ocasionados pela terceirização; 
contratos de curta duração previsto na Lei 11.718; Grito da Terra Brasil; 
entre outros temas. 

A FETAEP, representada pelo presidente Ademir Mueller, esteve presente na 
assinatura do decreto que autoriza a contratação de 169 novos servidores 
que vão reforçar a equipe de fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar). A medida vai ampliar a capacidade de vigilância 
sanitária do Paraná, que é fundamental no processo de reconhecimento 
internacional da erradicação da peste suína clássica, que já está consolidada 
no Estado, e início do processo de área livre de febre aftosa, sem vacinação. 
O governador Beto Richa assinou no dia 7 de maio.
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