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FETAEP

mobilizou 3.000
trabalhadores
rurais contra
a Reforma da
Previdência

C

erca de 3.000 trabalhadores e
trabalhadoras rurais de todo o
Paraná estiveram mobilizados
no dia 16 de junho, em Curitiba, Maringá
e Cascavel contra alguns pontos da
Reforma Previdenciária, como a retirada
de direitos garantidos pela Constituição
de 1988, a exemplo da aposentadoria
aos 60 anos para os homens e aos 55 às
mulheres, assim como a vinculação da
aposentadoria ao Salário Mínimo Federal.
As ações, que ocorreram de forma
simultânea, iniciaram a partir das 8h em
frente às Gerências Executivas do INSS.
Além de combater algumas das mudanças
propostas na Reforma da Previdência, os
rurais buscaram também desmistificar
a imagem de que não contribuem para a
Previdência Social. “É um erro acreditar
que os rurais não contribuem”, diz o
presidente da FETAEP, Ademir Mueller.
Mobilização Nacional - As manifestações
do dia 16 de junho fizeram parte de uma
mobilização nacional em defesa dos
direitos previdenciários dos trabalhadores
rurais. Puxada pela CONTAG, a ação –
que aconteceu simultaneamente em
todos os estados brasileiros mediante
a atuação das FETAGs – mobilizou
mais de 100 mil trabalhadores rurais
em todo Brasil e em Brasília.

Continua nas páginas 4 e 5.
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No dia 16 de junho,
trabalhadores rurais do
Paraná se manifestaram em
frente ao INSS de Curitiba,
Maringá e Cascavel.

• Ato em Curitiba.
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Assembleia da FETAEP aprova
prestação de contas de 2015
FETAEP divulga Plano Safra
a mais de 1,1 mil pessoas

• Estande da FETAEP lotado.
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Troca de conhecimento marca
visita de agricultores a Araruna

Editorial FETAEP

Em defesa da
Previdência
Rural

S

aímos muito satisfeitos com os resultados
obtidos na mobilização em favor da
manutenção dos direitos dos trabalhadores
e das trabalhadoras rurais. Graças ao nosso poder
de organização e articulação, conseguimos levar às
ruas de Curitiba, Maringá e Cascavel, no dia 16 de
junho, cerca de 3 mil participantes. Sem dúvida a ação
ficará marcada como um passo a mais em busca da
manutenção dos nossos direitos previdenciários.
Marcada, principalmente, por conta da visibilidade
que ganhamos na sociedade mediante a cobertura
de diversos veículos de comunicação; e do respeito
que conquistamos perante os gerentes do próprio
INSS. Fizemos questão de não fechar as agências por
entender e compreender a dificuldade dos milhares
de trabalhadores que tanto tempo esperam por um
atendimento da Previdência. E esse, sem dúvida, foi um
dos pontos mais elogiados, além da nossa organização.
O Brasil todo, puxado pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), esteve
mobilizado neste dia. Na pauta, além de buscarmos
a manutenção dos nossos direitos já conquistados,
também exigimos a manutenção do Ministério da
Previdência Social integrado ao Ministério do Trabalho
e Emprego; o INSS integrado à estrutura da Previdência
e a manutenção do Ministério do Desenvolvimento
Agrário dado a complexidade do meio rural brasileiro.

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Notas

FETAEP de site novo

A FETAEP lançou no final de junho seu novo site: mais leve,
moderno, dinâmico, interativo e organizado. Tudo elaborado
para facilitar o acesso e a busca por informações dos
visitantes. A partir de agora as notícias ganharam um maior
destaque, sendo possível a inserção de imagens que ficam
em evidência. Além disso, elas são categorizadas de acordo
com a Secretaria da FETAEP a qual pertencem. Assim, em
uma busca mais refinada, o internauta poderá ter acesso a
tudo que diz respeito ao que procura. Com a nova
sistematização, também passou a ser possível a inserção de
arquivos anexos nas notícias, assim como áudios. Acesse –
www.fetaep.org.br – e fique por dentro de todas as outras
novidades do novo site.

Controle de Pragas em Citros

Doze agricultoras e agricultores da região do município de
Ivaté tiveram a oportunidade de participar de um produtivo
curso de Capacitação em Manejo Ecológico de Pragas em
Citros. O curso, promovido pelo STTR de Ivaté, em parceria
com o Senar e com apoio da FETAEP, teve como objetivo
ensinar aos participantes o reconhecimento das pragas e
doenças do pomar de citros, bem como demonstrar
alternativas mais eficientes e de menor impacto ambiental
para o controle de pragas. O curso aconteceu entre os dias
16 e 17 de junho no Sindicato de Ivaté.
Leite em pauta
Matéria-prima

Maio 2016
(Valor Final)

Junho 2016
(Projeção)

Valores de Referência para o CONSELEITE IN62**
Posto Propriedade

1,1016

1,1756

(**) 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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SENAR PR

Coletivo de Finanças e Administração
O coletivo de Finanças e Administração da FETAEP
esteve reunido no dia 10 de junho. Na pauta, entre os
temas discutidos estavam a sustentabilidade financeira
do Movimento Sindical dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras Rurais do Paraná e os desafios para o
ano de 2016.

Mulheres da Regional Sul unidas

JUNHO 2016

Mulheres do Paraná estiveram presentes na Plenária
das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Regional Sul,
realizada em São José, Santa Catarina, nos dias 7 e 8 de
junho. O objetivo foi debater juntamente às mulheres do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina a atuação feminina
em seus espaços de trabalho, assim como as conquistas
e os principais desafios dentro e fora do MSTTR.

EDUCAÇÃO RURAL: A CHAVE
DA TRANSFORMAÇÃO NO CAMPO

Mulheres de Pato Branco

Dando continuidade ao processo de formatação do seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
O SENAR-PR reuniu técnicos e supervisores da entidade, no final de junho.
O objetivo foi debater os aspectos da construção das ofertas dos cursos profissionalizantes,
que atendam as novas demandas do agronegócio e do mercado consumidor. “Hoje

Durante o ano de 2015, o STTR de Pato Branco, em
parceria com a prefeitura e Emater, realizaram 19
eventos voltados ao público feminino. Ao todo, mais de
250 mulheres participaram das capacitações, que
envolveram diversas atividades, desde o gerenciamento
da propriedade rural até artesanatos. Os cursos tiveram
a duração de três dias e o grande propósito foi
empoderar as mulheres do ponto de vista financeiro.

CAR prorrogado novamente

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi prorrogado mais uma
vez. De acordo com a Lei 13.295/2016, publicada no final de
junho, o novo prazo para o preenchimento do CAR será até
31 de dezembro de 2017. Fiquem atentos!

oferecemos cursos de aperfeiçoamento, onde o produtor adquire uma habilidade para
fazer. A partir da conclusão do PPI, a oferta será de curso profissionalizante, onde o
participante terá um certificado por competência”, destaca Eduardo Gomes de Oliveira,
gerente técnico do SENAR-PR.
A necessidade de mudança surgiu a partir de uma pesquisa do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que apontou as necessidades, tendências e
anseios do trabalho no meio rural até o ano de 2050. Os dados levantaram a necessidade de
reflexão, para saber se os cursos ofertados atendiam as demandas. Um dos pontos que mais
chamou atenção, por exemplo, é a redução drástica de mão de obra, fato que já ocorre em
muitos munícipios agrícolas do Paraná e até mesmo do Brasil.
Essa transformação exigirá uma maior competência de quem ficar no campo. Esse produtor
rural precisa estar mais preparado. E, parte significativa deste universo de trabalhadores será
formado e moldado pelas dezenas de curso do SENAR-PR, já no novo escopo de trabalho.

ERRATA

Na página 9 da edição de maio do Jornal da FETAEP, na
matéria “Mulheres Protagonistas no Campo”, a primeira
foto encontra-se com a legenda errada. A foto trata-se de
evento realizado em Icaraíma, e não em Francisco Alves.
1º secretário de Finanças e Administração: Alexandre Leal dos Santos;
Jornalista responsável: Renata Souza - 5703 SRTE/PR - e-mail: imprensa@fetaep.org.br
Estagiária: Fernanda Maldonado.
Projeto gráfico e diagramação: RDO Brasil - (41) 3338-7054
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Previdência rural
Trabalhadores rurais contribuem com a previdência assim como os urbanos.

N

o que diz respeito à aposentadoria rural,
o artigo 195 da Constituição Federal diz
que o produtor, o parceiro, o meeiro e o
arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como
os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, contribuirão para a Seguridade Social
mediante a aplicação de uma alíquota - definida
em 2,1% - sobre o resultado da comercialização da
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.
Portanto, esclarece o presidente da FETAEP, Ademir
Mueller, quando o produtor rural vende sua produção
ele está contribuindo para a Seguridade Social –
responsável pelo financiamento da aposentadoria
dos rurais. “No entanto, infelizmente muitos não
têm conhecimento do que é a Seguridade Social e de
onde vêm os recursos que a abastecem”, afirma.
Seguridade Social – A Seguridade Social é financiada
por diversas fontes de contribuição (contribuição
dos empregadores e dos trabalhadores, contribuição
sobre a venda da produção rural, contribuição sobre
o faturamento e o lucro líquido das empresas,
contribuição sobre jogos lotéricos, entre outros). “É
essa diversidade de fontes de financiamento que
garante o pagamento dos benefícios previdenciários.
Por isso, é equivocado falar que os benefícios
rurais provocam déficit na Previdência Social, até
porque o montante de recursos arrecadados pela
Seguridade Social é superior às despesas com Saúde,
Previdência e Assistência Social”, complementa.
Ou seja, a Seguridade Social historicamente vem tendo
um saldo financeiro superavitário e não deficitário. De
acordo com a ANFIP (Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Previdência Social), os superávits dos últimos
três anos foram: em 2013 R$ 76,2 bilhões; em 2014
R$ 53,8 bilhões; e no ano de 2015 R$ 23,9 bilhões.
Aposentadoria - Já com relação à possibilidade de
aumentar a idade de aposentadoria dos trabalhadores
e das trabalhadoras rurais, a categoria é veemente

• Ato em Maringá.
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• Trabalhadores rurais pedem mais respeito
e dizem não ao retrocesso previdenciário.

contrária pelo fato de que o trabalho no campo, além de
penoso, inicia-se antes dos 15 anos de idade. Na área rural, de
acordo com o IBGE, 78,2% dos homens e 70,2% das mulheres
começam a exercer a atividade rural com idade precoce,
inferior a 15 anos. Isso significa que a mulher rural trabalha,
em média, 41 anos e o homem 46 anos, para alcançar o direito
à aposentadoria, no valor de um salário mínimo - cuja idade
mínima para se aposentar é de 55 anos para a mulher e 60 anos
para o homem. Também predomina na área rural o trabalho
penoso cuja característica é o esforço físico intenso, que reduz a
capacidade de trabalho precocemente e a expectativa de vida.
De acordo com os dados do Anuário Estatístico da Previdência
Social, as trabalhadoras(es) rurais aposentadas(os) vivem
menos que os trabalhadoras(es) aposentadas(os) urbanos,
especialmente a mulheres rurais que vivem cinco anos a
menos. “Por isso, não consideramos correto, nem justo,
aumentar a idade de aposentadoria das trabalhadoras e
trabalhadores rurais. Se isso ocorrer, muitos provavelmente
não conseguirão alcançar, ao longo de sua vida laboral, o direito
à aposentadoria, e não se sentirão atraídos, especialmente
os(as) jovens, a manter-se residindo, trabalhando no campo
produzindo alimentos”, salienta o presidente da FETAEP.

• Manifesto em Cascavel.

RURAIS TAPMABRÉAM A

CONTRIBUEM

L
PREVIDÊNCIA SOCIA
Queremos justiça aos povos do campo que contribuem com a
Previdência Social tanto quanto os urbanos, mas - ainda assim
- têm 56% dos pedidos de benefícios previdenciários negados.

No que diz respeito à aposentadoria rural, o artigo 195 da Constituição Federal diz que “o
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem
empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de
uma alíquota - definida em 2,1% - sobre o resultado da comercialização da produção e
farão jus aos benefícios nos termos da lei.”

Negociando com o INSS

N

as três ações a FETAEP pediu uma audiência
com o INSS a fim de apresentar todos os itens
da pauta solicitada pelo Movimento Sindical dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais na mobilização
nacional em favor da previdência dos trabalhadores rurais.
Em Curitiba, a comitiva foi recepcionada pela gerente
do INSS, Mara Regina Sfier. Na ocasião, ela se declarou
solidária à demanda da categoria e se colocou à disposição
para futuros debates a fim de se evitar um retrocesso nos
direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais.
Em Maringá, após uma audiência, o gerente
Valmir Tomaz foi até a mobilização. Em Cascavel,
o grupo foi atendido pelo gerente Nelson Luiz dos
Santos. Todos se comprometeram em levar as
demandas adiante, ao superintendente regional.

• Manifesto em Cascavel.

• Em Maringá, gerente Valmir Tomaz
participou do ato por alguns instantes.

• Manifesto em Cascavel.
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Repercussão na mídia!!!

• RPC - Globo - Curitiba.

• Tribuna - Canal Digital - Curitiba.

• Rádio São Miguel do Iguaçu.

• Rádio Colmeia – Cascavel.

• Tarobá - Band - Curitiba.

• RIC TV - Cascavel.

• RPC (Globo) – Maringá.

Além desses veículos, a FETAEP foi entrevistada pelas rádios Band
News (Curitiba), CBN (Maringá), Quedas do Iguaçu (Quedas e Região),
pelo Jornal O Paraná, entre outros meios de comunicação locais.
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Plenária da 3ª Idade
Tecendo Histórias e Valorizando Saberes
2ª Plenária Nacional da Terceira Idade e Idosos apontou novas propostas
que serão encaminhadas em breve ao Congresso Nacional. Evento terminou
com mobilização contra a reforma na Previdência e o fim do MDA.

V

alorizar o protagonismo e a participação
política das pessoas da terceira idade e
idosas no MSTTR e na construção de direitos
para os povos do campo, da floresta e das águas.
Este foi o eixo central da 2ª Plenária Nacional de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Terceira
Idade e Idosos(as), que aconteceu na sede da Contag,
em Brasília, entre os dias 13 a 16 de junho.
Com uma intensa e diversificada programação a
2ª Plenária reuniu um total de 1.000 participantes
de todas as regiões do país, sendo 33 do Paraná.
Segundo Marucha Vettorazzi, secretária de Mulheres
e Políticas Sociais da FETAEP, o encontro reafirmou
o papel essencial da terceira idade e dos idosos no
meio rural, inclusive politicamente. “Refletimos sobre
a importância da experiência de luta da terceira
idade e dos idosos para embasar e fortalecer o
MSTTR, e por outro lado debatemos também a
atuação do Movimento Sindical em prol dos mesmos,
principalmente ao se tratar de previdência social e
saúde”, pontua. O presidente da FETAEP, Ademir
Mueller, participou da solenidade de abertura.
Entre as diversas oficinas, os participantes tiveram
a oportunidade de trocar experiências e saberes em
mesas temáticas sobre Saúde (cuidados com corpo e
a mente), Sexualidade, Relações de Gênero e ÉtnicoRaciais, Sucessão Rural e Relações Intergeracionais
e Produção Agroecológica, entre outras temáticas.
“A proposta, para além dos debates dentro das
mesas temáticas, foi construir diretrizes para a
Política Nacional do MSTTR para as Pessoas da
Terceira Idade e Idosas e, a partir das demandas e
subsídios desses três dias, orientar formulações
a serem encaminhadas ao Congresso”, destaca
Marucha, que coordenou a mesa temática Terra,
Produção e Trabalho, no segundo dia do evento.

• Parte da comitiva paranaense
a caminho da Plenária.
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Carta Política
Após três dias de trabalho, foram
sistematizadas, numa Carta Política,
as inquietações, desejos e percepções
desse público sobre a realidade,
expressando a força da experiência que
vem, há muito tempo, construindo a história
do campo.
Ao todo, foram 28 compromissos que mostram o
respeito à diversidade de gênero, geração, culturas,
formas de produção e ocupação dos espaços, dentro
do território nacional. Foram denunciados também os
ataques a direitos conquistados, a exemplo da reforma
da Previdência Social e a extinção do Ministério do
Desenvolvimento Agrário. O documento será levado
para o XII Congresso da Contag no próximo ano.

Cenário Complexo
A 2ª Plenária Nacional da Terceira Idade e Idosos(as) debateu
também importantes pautas em torno do atual cenário
político e econômico, reforçando a atuação e participação
social dos trabalhadores(as) rurais na agenda política
nacional. Entre os temas discutidos estavam a extinção do
MDA, do Ministério da Previdência Social, da Secretaria de
Mulheres, da Igualdade Racial e Direitos Humanos. “Uma das
maiores ameaças está na proposta da Previdência Social,
que pretende aumentar a idade de aposentadoria de homens
e mulheres urbanos e rurais”, reforça Marucha Vettorazzi.
No último dia, todos os participantes da Plenária se
uniram aos demais trabalhadores e trabalhadoras
rurais reunidos em Brasília para manifestarem contra
as reformas ministeriais, integrando uma grande
mobilização nacional do dia 16 de junho, com mais de
10 mil pessoas só em Brasília, onde fecharam por um
período do dia o MDA e o Ministério da Previdência.

• Presidente da FETAEP, Ademir Mueller,
participou da solenidade de abertura.

Assembleia da FETAEP aprova prestação
de contas de 2015
Ata da assembleia anterior, realizada em fevereiro, também foi aprovada.

• Aprovação da prestação de
contas do exercício de 2015.

• Abertura com a diretoria executiva.

A

presentar a prestação de contas e o relatório de
atividades referente ao ano de 2015 foram alguns
dos objetivos da assembleia ordinária realizada nos
dias 23 e 24 de junho, na sede da FETAEP, com a presença
de mais de 100 participantes da base sindical da Federação.
As atividades iniciaram com a presença da diretoria
executiva, encabeçada pelo presidente Ademir Mueller.
As atividades iniciaram com a apresentação do Relatório de
Atividades, com o objetivo de informar a base sindical acerca das
ações realizadas durante o ano de 2015. Já a prestação de contas
foi apresentada pelo secretário de Finanças e Administração,
Cláudio Rodrigues, em parceria com o contador da FETAEP, Sergio
Bernert. Após alguns esclarecimentos feitos pela Federação e
com o aval do conselho fiscal, os sindicatos em condições de
voto aprovaram, por unanimidade, a prestação de contas.
Todos os participantes receberam uma cópia do
Relatório de Atividades e da prestação de contas. O
presidente da FETAEP ressaltou a importância da
socialização do Relatório aos associados dos STTRs a
fim de dar mais transparência ao trabalho realizado.

Material foi entregue
a todos os participantes
da assembleia.

Secretários da FETAEP prestam contas à base
Diretoria da FETAEP aproveitou a oportunidade em que todos da base estavam presentes para dialogar com os
dirigentes sindicais. Na ocasião, cada secretário da FETAEP – Marcos Brambilla, Alexandre Leal, Marucha Vettorazzi,
Cleusinete Prates, Carlos Gabiatto e Cláudio Rodrigues –, assim como o presidente Ademir Mueller, prestaram
contas do trabalho realizado pela Federação, em suas respectivas secretarias neste primeiro semestre de 2016.

Ademir Mueller

Marcos Brambilla

Alexandre Leal

Marucha Vettorazzi

Cleusinete Prates

Carlos Gabiatto

Cláudio Rodrigues
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FETAEP divulga Plano Safra a
mais de 1,1 mil pessoas

• Abertura do lançamento em
Cascavel, na Regional 2 da FETAEP.

D

esde o início de junho, a divulgação do Plano
Safra da Agricultura Familiar feita pela
FETAEP e demais parceiros já passou por
Itapejara do Oeste, Cascavel, Umuarama, Campo
Mourão, Paranavaí, Guaraci, Santo Antônio da
Platina, Curitiba, Castro, Ivaiporã, Guarapuava
e Paulo Frontin. Ao todo, foram 12 eventos
que abrangeram mais de 1.100 pessoas. Estas
cidades foram escolhidas estrategicamente
para os encontros regionais da Federação.
Segundo o secretário de Política Agrícola da
FETAEP, Marcos Brambilla, a receptividade
tem sido grande por parte das lideranças
presentes, principalmente por conta dos temas
discutidos. “O pessoal tem gostado da nossa
agenda, que prioriza assuntos relevantes
para que o crédito chegue realmente aos
trabalhadores rurais. Além disso, estamos
dando um grande destaque para a preservação
e o manejo do solo”, informa Brambilla.
Segundo ele, é necessário que o crédito rural
contribua com a preservação de forma que
o agricultor gaste menos e produza mais
mediante a adoção de boas práticas. “Os
extensionistas do EMATER têm demonstrado
o quanto as boas práticas contribuem para
o aumento da renda do agricultor familiar.
Afinal, ele gasta menos com insumos, o que
reduz seu custo de produção”, afirma.
A escolha do tema em torno da preservação
dos solos deveu-se ao protocolo de intenções
firmado entre as entidades participantes da
Rede Paranaense de Agropesquisa e Formação
Aplicada, da qual a FETAEP faz parte.
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• Osmar Shultz, da EMATER, participou de todos os eventos
falando sobre DAP. Nesta ocasião, o lançamento foi em
Santo Antônio da Platina, na Regional 7 da FETAEP.

Parceiros da FETAEP
na divulgação do
Plano Safra
EMATER, Banco do Brasil, Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), IAPAR, Secretaria de Agricultura e de
Abastecimento (SEAB), Conselhos Municipais, Sindicatos
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais e o
SENAR-PR. A FETAEP, em parceria com o SENAR,
elaborou e confeccionou 25 mil cartilhas sobre o Plano
Safra 2016/2017, que foram distribuídas nos eventos.

Habitação Rural em São Tomé

F

oram assinados, no dia 25 de maio, em São
Tomé, contratos para a construção de mais
oito casas rurais em parceria com o Sindicato
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do
município. As assinaturas aconteceram durante a
abertura do Encontro Intermunicipal de Mulheres.
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, e a
secretária de Mulheres, Marucha Vettorazzi,
estiveram presentes. Além deles, o presidente do
STTR, Márcio Serenini, entre outras autoridades.

Troca de conhecimento marca visita
de agricultores a Araruna
Agricultores familiares e diretores do município de Ubiratã
participaram, no dia 19 de maio, de uma excursão para o
município de Araruna para conhecer algumas atividades
geradoras de renda para a pequena propriedade. No total,
os participantes tiveram a oportunidade de visitar três
propriedades rurais com produções diferentes entre si. O
grupo foi recepcionado em Araruna pelo técnico local da
Emater, Rinaldo Clementin, especialista em fruticultura e
olericultura, e pelo presidente do STTR, Toninho Ramalho, que
fez uma menção honrosa aos 60 anos do Instituto Emater.
Dentre as propriedades visitadas estava a de José Carlos de
Freitas (Vila Rural Sol Nascente), que trabalha com produção
hidropônica de alface, agrião e couve em cinco estufas.
Além desta, visitaram a propriedade de Aparecida e Toninho
Ramalho (Bairro Melão), onde cultivam 9.600 roseiras de quinze
variedades diferentes a céu aberto, e vendem em média 600
dúzias de rosas semanalmente. Por fim, o grupo conheceu
a propriedade de Francisca Nunes (Produtos Tia Chica), que
tem um sistema de produção de doces, geleias, compotas e
conservas derivados de produtos agroecológicos ou orgânicos.
Os produtos de Francisca são comercializados diretamente
junto ao consumidor, sob encomenda, e nos programas PAA/
Compra Direta e PNAE. Tia Chica, como é conhecida, despertou

• Grupo de Ubiratã conheceu três propriedades
rurais que trabalham com diferentes produções.

muito a curiosidade dos participantes, pois aos
71 anos e na companhia apenas de seu esposo,
planta e transforma os produtos em sua pequena
agroindústria, construída com recursos do Pronaf.
A excursão foi programada pela presidente do STTR
de Ubiratã, Cleusinete Prates Novaes, que também é
delegada regional da FETAEP, visando atender a demanda
de membros da diretoria e associados. O evento contou
com o apoio da FETAEP, do Senar e do Instituto Emater.
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Aconteceu

FETAEP e CTB estiveram reunidas, no dia 08 de junho, na sede da FETAEP debatendo o atual cenário político, econômico e social do Brasil
e a atuação do MSTTR e das Centrais Sindicais dentro desse contexto.

FETAEP participou, nos dias 15 e 16 de junho, da reunião de
Planejamento Operacional Anual do Programa Nacional de
Crédito Fundiário (PNCF) colaborando com a construção e
consolidação das metas para o programa em 2016. A
Federação é uma das entidades parceiras da SEAB (Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento do Paraná) neste
planejamento por acreditar e entender que o PNCF é de
extrema importância para o fortalecimento da agricultura
familiar e também para o acesso à terra, especialmente entre
os mais jovens.

O presidente da CONTAG, Alberto Broch, passou pelo Paraná em
visita ao presidente da FETAEP, Ademir Mueller, no dia 21 de
junho. Entre os temas discutidos pelos presidentes estava a
conjuntura político-sindical e econômica do país, assim como os
rumos do MSTTR dentro desse contexto. O 12º Congresso da
CONTAG também foi um dos temas discutidos.
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Agricultoras familiares de Pato Branco fizeram, nos dias 3 e 4 de
junho, uma viagem técnica a algumas vinícolas de Bento Gonçalves e
Caxias do Sul (Rio Grande do Sul). A viagem, organizada pelo STTR de
Pato Branco, prefeitura e Emater, propiciou um intercâmbio acerca
da produção artesanal de vinhos e cultivos de uvas.

Dirigentes sindicais e educadores populares da Rede da ENFOC do
Paraná estiveram, nos dias 02 e 03 de junho, em Santa Catarina
participando do Encontro Regional de Dirigentes Sindicais e
Educadores do MSTTR da Regional Sul. Entre os objetivos do
encontro estavam avaliar os 10 anos da Escola Nacional de
Formação da CONTAG, assim como traçar em conjunto estratégias
para melhorar a atuação da formação nos estados do Paraná, de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. FETAEP esteve presente
com uma grande comitiva.
Segundo o secretário de Formação e Organização Sindical, Cláudio
Rodrigues, o evento esteve a contento e teve seus objetivos
atendidos. “Saímos mais convictos de que a Escola da ENFOC não
deva se misturar com política partidária e que devemos buscar
uma formação mais regionalizada com as características e
culturas de cada estado e região do país”, disse Rodrigues.

