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FETAEP

comemora marca
histórica de mais de
50 novos educadores e
educadoras no Paraná

N

o dia 20 de outubro, foi realizada a
Transformatura da 5ª turma estadual da
Escola de Formação da CONTAG (ENFOC). Na
ocasião, o presidente da FETAEP, Ademir Mueller,
ressaltou que essa é uma marca histórica para a
Federação. Além das 32 pessoas que se formaram
na ENFOC da Regional 3, são mais 21 formandos da
Estadual e mais 2 da Nacional. “Ao todo, este ano,
são 55 novos educadores, entre homens e mulheres
de todas as idades, que se unem à rede do Paraná.
A formação é a transformação que precisamos em
nossas entidades sindicais, com muita ação e novas
atitudes, para enfrentarmos os novos desafios”.
Ele também ressaltou o projeto piloto realizado na
Regional 3 e que pretende lançar às outras regiões.
Presente no evento, o secretário de Formação
da CONTAG, Juraci Moreira Souto, firmou apoio
imediatamente a estas ações pretendidas, além
de destacar a importância de adequar a ENFOC
às necessidades, realidades e especificidades
de cada estado brasileiro e regionais sindicais.
Para o secretário de Formação e Organização
Sindical, Cláudio Rodrigues, uma citação de Nelson
Mandela se encaixa bem a essas iniciativas
formativas. “A educação é o grande motor do
desenvolvimento pessoal. É através dela que
a filha de um camponês se torna médica, que
o filho de um mineiro pode chegar a chefe de
mina, que um filho de trabalhadores rurais pode
chegar a presidente de uma grande nação”.
Segundo ele, é com esse pensamento que, para
atender a grande demanda das bases sindicais,
a FETAEP apoia as iniciativas formativas por
todo o Estado. “A formação é uma ação de todo
o MSTTR, pois capacitar, informar e formar os
trabalhadores e trabalhadoras rurais é o que pode
alavancar as ações de base para garantir melhor
representatividade aos Sindicatos”, comenta.
Mais informações nas páginas 4, 5 e 6.
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Editorial FETAEP

Eleições
2016

A

O MSTTR paranaense saiu mais fortalecido nestas
eleições municipais. Em pesquisa recente feita
pela FETAEP, pudemos constatar que tivemos
quase 40 dirigentes sindicais eleitos, entre os cargos
de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Isso significa
que teremos a representação de pessoas diretamente
ligadas aos interesses da agricultura em diversos
municípios, tanto no legislativo quanto no executivo.
Tal fato muito nos alegra e só temos a comemorar – mesmo
que num primeiro momento essa quantia possa parecer
pouca, mas ao considerarmos que somos pertencentes a
uma classe econômica menos favorecida financeiramente,
com a realização de campanhas mais modestas e singelas,
com certeza, saímos satisfeitos das eleições de 2016.
Observamos também nestas eleições a necessidade
urgente de se colocar em pauta e em discussão os votos
de legenda. Muitos dos nossos candidatos vinculados ao
MSTTR receberam mais votos do que grande parte dos
eleitos. Porém, por conta do voto de legenda, não foram
eleitos. Precisamos rever isso o mais breve possível,
pois não é a vontade do povo que está prevalecendo.
As eleições de 2016 foram uma das mais acirradas e
disputadas dos últimos tempos. Muito disso é reflexo de que
os eleitores estão, além de informados, mais conscientes,
conforme apregoamos em nossos materiais informativos.
Nesse quesito, as redes sociais tiveram um papel crucial.
Sem dúvida, tudo isso representa um certo amadurecimento
dos eleitores. Também notamos uma votação expressiva
nos partidos de centro e de direita, pois os eleitores estavam
atentos, principalmente às falcatruas e à corrupção cometida
pelo governo de esquerda e seus aliados nos últimos anos.

Notas

Certificação da Fiocruz

A FIOCRUZ enviou recentemente à FETAEP os certificados de participação do Curso Livre
de Formação de Facilitadores para a Gestão Participativa da Política de Saúde do Campo,
Florestas e Águas. Em breve, a Federação iniciará a distribuição aos participantes do
Paraná, sendo eles: Afonso Rendak (São José dos Pinhais), Andrea Aparecida de Oliveira
(Lapa), Claudinei Brylak (Ivaí), Claudinei de Carli (Astorga), Delcineia Westphal (FETAEP),
Edilson Kuduavicz (Contenda), Emilio Puretz (Prudentópolis), José Paulo Machado (Sulina),
Marucha Vettorazzi (FETAEP), Marli da Rocha (Tijucas do Sul), Mery Terezinha
Woiciekovski (Agudos do Sul) e Vera Lucia Lemes (Ortigueira). O processo formativo fez
parte de uma ação conjunta entre a FIOCRUZ, CONTAG e Federações.

Faculdade de Agronomia em Ivaiporã

No dia 4 de outubro, aconteceu um encontro no STTR de Ivaiporã que discutiu a
implantação da faculdade de Agronomia no município, no campus da UFPR. Além de
pedir o apoio da FETAEP na implantação do curso, o representante da instituição colheu
informações sobre a formação dos alunos. Para a Regional, é preciso ter um profissional
voltado à diversificação rural, pois existe uma carência de técnicos e agrônomos na
agricultura familiar e na agroecologia.

Sucessão familiar é tema de encontro
da Regional 2

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

No dia 6 de outubro, aconteceu a reunião da Regional 2 em Nova Santa Rosa. Estavam
presentes o supervisor do Senar, Francisco Pelicão, e o extensionista do Emater no
munícipio, Dorival Schnekemberg. Durante o encontro, foi realizada uma palestra sobre
sucessão familiar e empreendedorismo na agricultura familiar. O secretário de Política
Agrícola, Marcos Brambilla, também participou da reunião para tratar de assuntos
referentes ao Show Rural 2017.

LEITE EM PAUTA
MATÉRIA-PRIMA

SETEMBRO 2016
(VALOR FINAL)

OUTUBRO 2016
(PROJEÇÃO)

VALORES DE REFERÊNCIA PARA O CONSELEITE IN62**
Posto Propriedade

1,2336

1,1334z

(**) 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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Convênio para PRONAF é assinado
em Campina da Lagoa

O STTR de Campina da Lagoa assinou, no dia 17 de outubro, convênio FETAEP/
COBAN com Banco do Brasil para contratação de financiamento do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Construção de Casas Rurais

Já foram iniciadas as construções das unidades do Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR), que tem como entidade organizadora a FETAEP.
Ao todo, são 142 unidades aprovadas em 14 empreendimentos nas
seguintes localidades: Tomazina, Goioxim, Cantagalo, Boa Ventura de
São Roque, Araruna, Altônia, Barracão, São Tomé, Prudentópolis,
Carlópolis, Francisco Alves, Iporã, Virmond e Laranjeiras do Sul. A
previsão para conclusão das obras é de seis meses a um ano.
Essas casas estavam há três anos com os projetos parados sem recursos
financeiros para sua execução. Somente no mês de julho de 2016, foi
autorizada a execução das obras pelo governo.
Na foto, o STTR de Virmond mostra o canteiro de obras para a
construção de 19 casas rurais.

Plenária das Mulheres

A FETAEP esteve em Brasília colaborando com a construção da programação da
Plenária Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que acontece de 8 a 11 de
novembro, na CONTAG. O objetivo da Plenária é discutir os temas trazidos pelas
Plenárias Estaduais, na perspectiva de fortalecer a incidência das Mulheres no
Congresso da CONTAG. A Federação foi representada pela funcionária da
secretaria de Mulheres, Delcineia Westphal.

1º secretário de Finanças e Administração: Alexandre Leal dos Santos;
Jornalistas Responsáveis: Renata Souza – 5703 SRTE/PR
e Kelly Ayres – 6186 SRTE/PR. E-mail: imprensa@fetaep.org.br
Estagiária: Patrícia Beline.
Projeto gráfico e diagramação: RDO Brasil - (41) 3338-7054
Impressão: Gráfica Graciosa | Tiragem: 6 mil exemplares | Apoio: Senar-PR
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ENFOC Regional Paraná conclui os
quatro módulos de formação
Projeto inovador levou formação à Regional 3 da FETAEP.

A

FETAEP comemora o término dos quatro
módulos da ENFOC da Regional 3 – um
projeto inovador que levou formação a 32
dirigentes e funcionários dos STTRs da Regional 3.
O projeto aconteceu nas cidades de Iporã, Altônia,
Cianorte e Icaraíma. Cada módulo teve a duração
de três dias, todos preparados antecipadamente
pela equipe pedagógica. “Como resultados,
o MSTTR colhe uma base mais fortalecida,
que não apenas reconhece nossa trajetória
de lutas e conquistas, mas principalmente
apresenta um novo olhar sobre a atuação
sindical”, comenta o secretário de Formação
e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues.
O assessor regional do convênio FETAEP/
EMATER e educador popular, Eder de Oliveira,
revela que foi um grande sonho concretizar esta
experiência inédita de levar a formação para
dentro de uma Regional. “O desafio foi grande,
mas graças à vontade de muitos e com o apoio
que tivemos da diretoria da FETAEP, alcançamos
os nossos objetivos”, afirma, dizendo ainda que
desde a conclusão da IV Turma Regional Sul da
ENFOC vinha nutrindo esse desejo de levar a
formação até a base. “Via a necessidade de trazer
formação diretamente aos nossos presidentes,
diretores, jovens e mulheres”, salienta.
Com a ideia na cabeça, o projeto começou a ser
traçado primeiramente com os dirigentes da
Regional 3, depois com a FETAEP e EMATER
e, por fim, com a CONTAG. “De pronto a
diretoria da Federação gostou da ideia e
nos autorizou a seguir adiante em busca da
parceria da Confederação, o que também se
concretizou com a obtenção de recursos pelo
Fundo Solidário da ENFOC”, conta Oliveira.
Segundo o presidente da FETAEP, Ademir
Mueller, era necessária uma formação com
base na matriz pedagógica da CONTAG, mas
com foco na realidade do Paraná, abordando
cultura e costumes. “Também precisávamos
de uma formação mais apropriada para
preparar lideranças sindicais capazes de
transformar a realidade, sem priorizar a
política ideológica partidária”, comenta.
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• Turma reunida no 3º
módulo em Cianorte.

• Oficina de autoformação Equipe pedagógica preparando o
4º módulo da ENFOC Regional.

Com a participação de educadores do Paraná, FETAEP
e CONTAG, foram adaptados os três módulos de cinco
dias para quatro módulos de três dias. “A proposta
de trabalho e o formato do curso foram submetidos
e aprovados pelo comitê de avaliações e sugestões
composto, no início do ano, pela diretoria da Federação
e assessoria de Formação”, conta Mueller.
Após encontros e reuniões a equipe pedagógica
organizou os módulos da seguinte maneira: “Formação
da Região, Sujeito e Identidade” (Iporã); “Prática
Sindical, Gênero, Geração e Políticas Públicas”
(Altônia); “Desenvolvimento Rural, Projeto Alternativo
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
(PADRSS), Território e Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS)” (Cianorte);
e, por fim, “Organização Rural, Transformatura da
Turma e Plano Sustentar” (Icaraíma). Vale lembrar
que “transformatura” é um termo utilizado pela
ENFOC que mistura a formatura com a transformação
que a formação acarreta à vida dos educandos.

Vivências pedagógicas possibilitam
reencontro com a realidade local

• Formação em andamento.

Inserir os educandos dentro das mais variadas
realidades da agricultura oportuniza aos
participantes desenvolver um novo olhar para as
realizadas do campo brasileiro. Nesse sentido, as
ações planejadas e executadas durante a ENFOC
Regional possibilitaram um redescobrimento
da realidade e do potencial da regional aos
participantes. “Por mais que estamos na
Regional há tempos, quanta coisa descobrimos e
aprendemos. Coisas estas que estavam o tempo
todo aqui. Sem dúvida o nosso olhar muda no
sentido do nosso compromisso com a causa,
pois elucida fatos antes ignorados, ou seja, o
conhecimento liberta o olhar dos ‘pré-conceitos’.
Não podemos gostar, defender e lutar por aquilo
que não conhecemos”, revela Eder Oliveira.

• Visita à comunidade
quilombola, em Iporã.

• Eder Oiveira

• Cerimônia do envio
dos educandos à rede de
educadores da ENFOC, em
Icaraíma, no último módulo.

• Vivência pedagógica no
assentamento da CONTAG
em Alto Paraíso/Icaraíma.

“Quanta alegria ver os diretores da FETAEP,
assim como a assessoria de Formação,
sempre nos apoiando e nos estimulando a
seguir em frente. Querendo saber como foi
cada passo, orientando e estando presente
mesmo à distância. Ver a cada módulo a
união, a mudança e a interação dos mais
jovens com os mais experientes também foi
recompensador. Presidentes, funcionários,
jovens e mulheres, todos se colocando no
mesmo patamar de educandos, trocando
seus saberes, foi o grande aprendizado.
Daquele povo que chegou em Iporã, no
primeiro módulo, ressabiado, fica agora a
saudade desta turma maravilhosa, unida,
que nos mostrou que valeu a pena o
desafio do sonho. Nos encontramos por aí
nos caminhos apaixonantes da Educação
Popular”, desabafa Eder Oliveira, assessor da
Regional 3 da FETAEP/EMATER, educador
popular e idealizador da ENFOC Regional.
5

ENFOC Estadual forma 5ª turma no Paraná
Plano Sustentar esteve entre os eixos pedagógicos abordados.

O

5º itinerário da ENFOC Estadual formou 21
novos educadores e educadoras no Paraná.
Ao todo, os educandos concluíram três
módulos. Entre os eixos pedagógicos abordados,
estava o Plano Sustentar. Para o secretário de
Formação e Organização Sindical da FETAEP,
Claudio Aparecido Rodrigues, é preciso propiciar
uma reflexão aos educandos acerca da prática
sindical, assim como abrir novos horizontes aos
participantes. “A sustentabilidade e empoderamento
político/sindical só se consegue com trabalhadores e
trabalhadoras sindicais bem formados”, esclarece.
Segundo ele, a formação e, especificamente, a
ENFOC Estadual se devem à parceria constante
e a mobilização de vários atores. “Somos parte
de uma grande ciranda formativa apoiada
pelos diretores da FETAEP, CONTAG e a rede de
educadores e educadoras populares”, afirma.

• Educandos no encerramento do primeiro módulo
Estadual assumindo o compromisso de fortalecer o
MSTTR fomentando o Plano Sustentar no Estado.

• Paraná deixa sua marca
nos 10 anos de ENFOC.

• Secretário de Juventude, Política Agrária e Meio Ambiente
da FETAEP, Alexandre Leal, professor e educador popular,
Gracialino Dias, e assessor Regional Sul da CONTAG, José
Lourenço Cadoná, passam conhecimento aos educandos.

• Tarde de partilha de conhecimentos
com o secretário de Política Agrícola da
FETAEP, Marcos Brambilla, que também
é educador popular pela ENFOC.
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• Transformatura da 5ª turma
Estadual da ENFOC no Paraná.

• A 5ª turma homenageou os
assessores de formação Paula
Shirata e José Lourenço Cadoná.

Plano Sustentar nas Regionais 3 e 5
Fetaep passou por oito Regionais conscientizando sua base sobre o Plano Sustentar.

A

diretoria da FETAEP esteve, na primeira semana de
outubro, em Icaraíma (Regional 3) e em Campo Mourão
(Regional 5), divulgando o Plano Sustentar da CONTAG. A
iniciativa faz parte de uma mobilização da FETAEP em fortalecer
as entidades sindicais, assim como seus dirigentes sindicais,
de acordo com as premissas do Sustentar – sustentado pelos
eixos formação, gestão e comunicação. Com estas duas ações,
a FETAEP já passou por oito Regionais. As rodadas serão
concluídas no final de novembro em Tamboara e Colorado
(Regionais 4 e 6) que ficou para 29 e 30 de novembro de 2016.

• Regional 5, em Campo Mourão.

Segundo o secretário de Formação e Organização Sindical,
Cláudio Rodrigues, a atual gestão da FETAEP tem como
foco preparar os dirigentes sindicais para os momentos de
dificuldades, tanto econômicas quanto políticas. “A política
sindical não é diferente e o nosso grande objetivo é avançar com
qualidade e segurança, sempre pensando nos trabalhadores
lá na base. Nesse sentido, para a FETAEP preparar os
dirigentes está entre as prioridades”, comenta Rodrigues.
Como avaliação final, Rodrigues considera que as rodadas
pelas dez Regionais foi um sucesso em todos os âmbitos. “A
participação foi maciça de todos os diretores e funcionários
dos STTRs. Comemoramos porque conseguimos, por meio do
diálogo, conscientizá-los sobre uma boa gestão e administração
do Sindicato. Eles puderam perceber também, mediante a
nossa fala, a importância das parcerias nos municípios a
fim de impulsionar ainda mais a ação sindical”, afirma.

• Regional 3, em Icaraíma.

Para o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, o grande
propósito é aproximar, cada vez mais, o trabalhador rural do
seu Sindicato, o Sindicato da Federação, e esta da Confederação
e entidades parceiras. “Temos a convicção de que isso só
acontecerá se ele encontrar um Sindicato com boa gestão,
forte e atuante que realmente o represente”, comenta.

Sustentar
Sustentado em três eixos – Administração,
Formação e Comunicação – o Plano tem como
foco criar espaços formativos que propiciem
a interação entre os trabalhadores e as
trabalhadoras rurais sobre as ações do MSTTR.
Aliado a isso, o Sustentar evidencia o papel da
comunicação sindical como uma importante
ferramenta política na democratização da
informação. Afinal, a comunicação vai muito
além de boletins, informativos e panfletos.
“Entendemos que através de um
investimento forte nesses três eixos é que
alcançaremos bons resultados à nossa
base”, conclui o presidente da FETAEP.
7

FETAEP consagra decisão do
TST em prol do trabalhador

Tribunal determinou que acordo coletivo não pode se sobrepor à
CLT, quando esta não traz vantagens ao trabalhador.

O

Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu,
em análise de caso no dia 26 de setembro, que
nem todo acordo coletivo pode se sobrepor
à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O pleno
reafirmou a jurisprudência do TST no sentido de que a
natureza salarial das chamadas horas in itinere (quando
são contabilizadas as horas de deslocamento) não
pode ser afastada por meio de acordo coletivo.

semanais remunerados, férias, décimo terceiro salário e
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”, afirma.

Para a maioria dos ministros, os precedentes do
Supremo Tribunal Federal (STF) que prevalecem
o acordo coletivo não se aplicam ao caso. No
entendimento, a supressão das horas in itinere ou de
direitos a elas inerentes a um trabalhador rural só
seria possível mediante a concessão de uma vantagem
correspondente, o que não houve no acordo coletivo.

Para Toledo, um acordo coletivo não pode diminuir direito, apenas
aumentar. “Temos recebido diversos casos de negociações que
sugerem o piso salarial menor do estabelecido pelo governo
estadual. O que não concordamos. A FETAEP luta diariamente
para buscar o melhor ao trabalhador rural. Rechaçamos todo
e qualquer acordo coletivo que vá contra isso”, comenta.

Segundo o assessor jurídico da FETAEP, João Batista de
Toledo, alguns acordos coletivos propõe a hora estanque
da jornada in itinere, mesmo que o trabalhador passe
mais tempo no trajeto, oferecendo outros benefícios em
troca. “Porém, ao colocar na ponta do lápis, o trabalhador
está perdendo o pagamento do adicional de horas
extras e, consequentemente, a incidência desse valor
sobre as demais verbas trabalhistas, como descansos
8

Ele ressalta que o acordo coletivo não pode prejudicar a
legislação vigente. “O princípio do direito do trabalhador é a
primazia da realidade. Não podemos manter uma hora estanque
se esse trabalhador rural passa duas horas no trajeto. O
trabalhador urbano tem o cartão ponto, por exemplo”, comenta.

“O princípio do direito
do trabalhador é a
primazia da realidade”,
afirma Toledo.

FETAEP comemora contratação dos
140 novos extensionistas do EMATER

A Federação acompanhou todo o seminário estadual de acolhimento e integração
dos novos extensionistas e saiu feliz com mais essa conquista que há tempos era
pautada pelo Movimento Sindical ao Governo do Estado no Grito da Terra.

A

FETAEP participou, nos dias 28 e 29 de setembro,
do Seminário Estadual de Acolhimento e Integração
dos Novos Extensionistas, realizado na sede
do EMATER, em Curitiba. Um grupo de 130 novos
extensionistas, aprovados no último concurso público,
debateu diversos assuntos em torno da atual conjuntura
e dos desafios da agricultura no Estado. Os aprovados
também puderam aprender um pouco mais sobre
administração pública focada em resultados, o papel do
agente de extensão, o novo padrão agrário e agrícola do
país, a competitividade e a sanidade na agropecuária.

• Secretário de Agricultura
e Abastecimento, Norberto
Ortigara, apresenta atuação
da agricultura no Estado.

O secretário de Política Agrícola da FETAEP, Marcos
Brambilla, acompanhou todo o evento e comemorou a
contratação, que há tempos vinha sendo demandada pelo
MSTTR. “Sabemos o que um bom técnico pode trazer de
benefícios ao município. Dentro de pouco tempo os nossos
agricultores terão a oportunidade de conhecer esses novos
profissionais da extensão rural do estado do Paraná.
Acreditamos nesses novos líderes para construir uma
nova caminhada no EMATER”, disse Brambilla durante a
apresentação do trabalho desempenhado pela FETAEP.

• O secretário de Política Agrícola da FETAEP,
Marcos Brambilla, acompanhou todo o evento
e comemorou a contratação, que há tempos
vinha sendo demandada pelo MSTTR.

Rubens Niederheitmann, diretor-presidente do Instituto,
enalteceu o papel e a atuação da FETAEP ao apoiar e
demandar a recomposição do quadro de servidores do
EMATER. “O papel das entidades parceiras do Emater,
como a FETAEP, foi decisivo para que pudéssemos
contratar estes novos extensionistas. Ao longo dos anos a
Federação já vinha pleiteando junto ao governo do Estado,
nos Gritos da Terra, e o governador Beto Richa já havia se
comprometido com a diretoria”, afirmou Niederheitmann,
dizendo ainda que essa parceria só fortaleceu a conquista.
“Foi preponderante, pois mostrou aos órgãos do governo
que o setor da agricultura, representativo dos agricultores
familiares, precisa da nossa atuação”, concluiu.
O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, destacou a importância dos novos profissionais
para o público atendido pela Extensão Rural. Segundo ele,
o conhecimento é responsável por quase três quartos
dos resultados da agropecuária paranaense. “Por isso
busquem informação e capacitação para ajudar ainda mais
o desenvolvimento do meio rural”, observou o secretário.
Ortigara acrescentou que os extensionistas vão participar
de um contexto mais amplo na comunidade que é o de
ajudar a superar dificuldades sociais e econômicas. “O
desafio é auxiliar o produtor a cuidar de seu principal
patrimônio, que é o solo, com técnicas de contenção da
erosão e de manejo adequado de solos e água. Vamos
usar as ferramentas disponíveis nas ciências agronômica
e veterinária para apoiar os agricultores”, destacou.

• Alvaristo Ribas,
que vai atuar em
Reserva, disse que
este está sendo
um momento
para se inteirar
dos projetos e das
ações da EMATER.
“Foi um grande
alívio receber a
convocação, pois não
sabia o que fazer:
se assumia outros
compromissos ou
esperava”, afirmou.

• Paula Roldão, de
Ivaiporã, surpreendeu-se
com a convocação porque,
segundo ela, já estava
desiludida. “Muitos de nós
estavam desempregados
e foi um grande alívio,
especialmente no meu caso
que estou gestante”, disse
a nova extensionista, que
já foi incluída em alguns
projetos de trabalho.
“Todos estão sendo muito
receptivos”, acrescentou.
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FETAEP participa de Comissão
Geral da Câmara dos Deputados

Agricultura familiar, sucessão no campo e reforma na
previdência pautaram o debate em Brasília.

A

O debate se transformou em Comissão
Geral por requerimento dos deputados
Deputado Heitor Schuch (RS) e Assis
do Couto (PR), que presidem a Frente
Parlamentar da Agricultura Familiar (FPAF).
A FETAEP, em defesa do fortalecimento
da agricultura familiar e suas políticas
públicas, participa da Frente.
Para o secretário de Juventude, Política
Agrária e Meio Ambiente da Federação,
Alexandre Leal, a Comissão Geral foi
importante para a visibilidade da categoria.
“Os trabalhadores e trabalhadoras rurais
são essenciais na economia nacional, mas
precisamos que haja um efetivo fomento
governamental. Por isso, precisamos
nos fazer presentes em debates como
esse. Precisamos reivindicar políticas
públicas e programas que garantirão a
permanência dessas pessoas no campo,
como também a de seus filhos”.
Ele acrescentou que o encontro possibilitou
o planejamento de futuras ações. “Com
o que foi apresentado, conseguiremos
traçar estratégias políticas que
defendam os interesses dos agricultores
familiares e assalariados rurais”.
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FETAEP participou, no dia 19 de
outubro, do encontro que discutiu
os desafios do campo brasileiro no
Plenário da Câmara dos Deputados Federais,
em Brasília. Organizados pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar (CONTAG), estavam presentes
agricultores e agricultoras familiares de
vários estados brasileiros. Na pauta foram
abordados temas como o retorno imediato
do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), a sucessão familiar das pequenas
propriedades e a possível perda dos
benefícios previdenciários para os agricultores
familiares com a reforma da previdência.

• FETAEP presente na Comissão
Geral em defesa dos trabalhadores
e trabalhadoras rurais.

Objetivos da FPAF
• Implementação de políticas públicas de incentivo ao
setor da agricultura familiar, como linhas de crédito,
assistência técnica, previdência rural, programas de
comercialização institucional e agregação de valor.
• Análise, discussão e acompanhamento de
projetos de lei de interesse do setor.
• Recolhimento das reivindicações da
categoria de forma a servir
de facilitadora e mediadora entre
as entidades da sociedade civil, em especial
as relacionadas com a agricultura familiar.
• Promoção de campanhas de valorização dos
agricultores familiares em todo o Brasil.

Conscientização a favor da saúde
FETAEP e STTRs participam das Campanhas Outubro
Rosa, Novembro Azul e Novembro Lilás.

A

FETAEP, engajada nos movimentos de
conscientização, planejou ações para
trabalhar com os temas condizentes aos
meses de Outubro e Novembro. As atividades foram
acordadas durante reunião do Coletivo de Mulheres
da Federação, nos dias 13 e 14 de setembro.
Foram enviadas às coordenadoras e suplentes
regionais apresentações explicativas para trabalhar
os temas das campanhas Outubro Rosa (prevenção
do câncer de mama), Novembro Azul (combate ao
câncer de próstata) e, como novidade, Novembro

Novembro Lilás

Lilás - que se refere à conscientização
em torno da violência praticada contra
às mulheres, seja ela física ou não.
Segundo a secretária de Mulheres
da FETAEP, Marucha Vettorazzi,
a ideia é abordar o tema de forma
didática e promover a saúde da
trabalhadora e trabalhador rural. “Além
das mulheres, queremos convidar
os homens a participarem desse
processo de conscientização”.

Saiba mais

O Novembro Lilás está atrelado ao Dia
Internacional de Luta contra a Violência
sobre a Mulher, em 25 de novembro. A data
foi instituída, em 1999, pela Organização
das Nações Unidas (ONU), para homenagear
as irmãs Mirabal (Pátria, Minerva e Maria
Teresa) assassinadas pela ditadura de
Leônidas Trujillo na República Dominicana.
A data marcou o início da Campanha 16 Dias
de Ativismo pelo Fim da Violência contra as
Mulheres, que se tornou uma mobilização anual.
O Brasil aderiu ao movimento em 2003, mas
antecipou o início para o dia 20 de novembro
– Dia Nacional da Consciência Negra.
Para Marucha, é importante discutir essa
questão, pois os números da violência contra
mulher ainda são altos. Apesar dos avanços
alcançados com a Lei Maria da Penha (Lei
nº 11.340/2006), o Brasil é o 5º colocado
no ranking de países em assassinatos de
mulheres, com 4,8 assassinatos a cada 100
mil mulheres. Segundo o Mapa da Violência
2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres
registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram
cometidos por familiares. “Para diminuir esse
dados, vamos trabalhar com a prevenção e
o combate à violência, com a divulgação do
número exclusivo 180”, afirma Marucha.
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Aconteceu

No dia 11 de outubro, a FETAEP participou da reunião sobre a
regulamentação da lei 13.178/15, que dispõe sobre a ratificação dos
registros imobiliários decorrentes de alienações e concessões de terras
públicas situadas nas faixas de fronteira. Também participaram
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assuntos Fundiários,
Incra, Emater e Associação dos Notários e Registradores do Paraná
(Anoreg-PR). O objetivo do encontro é propor uma regulamentação na
lei que informe aos agricultores o passo a passo para fazer a ratificação
do imóvel, quando este procura o cartório. Estava presente, o secretário
de Juventude, Política Agrária e Meio Ambiente, Alexandre Leal.

FETAEP, esteve no dia 21 de outubro, no INCRA cobrando informações e agilidade nos
casos de desapropriação das Fazendas Lupus I, II e III, Palheta e Água da Mata.
Estiveram presentes o ouvidor agrário do INCRA, Raul Bergold, o presidente do STTR de
Astorga, Claudinei de Carli, o acampado da Fazenda Lupus, Elias de Oliveira, e a
assessora de Políticas Agrárias da FETAEP, Ana Paula Conter Lara. Todos saíram
animados da reunião e com perspectivas de terem novidades dentro de duas semanas.

Outubro Rosa foi lembrado durante a divulgação do Plano Sustentar na Regional 5 da
FETAEP, em Campo Mourão. Mulheres receberam um botão de rosa em alusão ao mês
que promove a campanha de conscientização do câncer de mama, ressaltando a
importância do diagnóstico precoce.

A FETAEP participou do coletivo nacional de Políticas Agrárias e
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). O evento, realizado na
CONTAG no dia 17 de outubro, contou com presença do secretário de
Juventude, Política Agrária e Meio Ambiente, Alexandre Leal dos
Santos, Claudinei de Carli do STTR de Astorga, Miguel Treziak do STTR
de Contenda e Elias de Oliveira do STTR de Icaraíma. O objetivo é
discutir um crédito fundiário com maior aporte de dinheiro para compra
de terras, aumento nos valores do patrimônio e renda, como também
menos burocracia.
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O 4º Encontro da Juventude Rural da Regional 8, realizado no dia 20 de outubro, em Santa
Maria do Oeste, contou com a participação de mais de 120 pessoas. Foram discutidos os
desafios dos municípios da região sobre a sucessão rural. Estavam presentes o secretário
de Juventude, Política Agrária e Meio Ambiente, Alexandre Leal, e a secretária de
Mulheres, Saúde e Educação e segunda vice-presidente da FETAEP, Marucha Vettorazzi.

