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Plano Safra
2017/2020 – Confira!
Cascavel, Maringá, Curitiba, Pato
Branco, Guarapuava e Londrina
foram as cidades que receberam
os Seminários de Desenvolvimento
Rural e Políticas Públicas de Crédito.

• Curitiba.

• Pato Branco.

• Guarapuava.

F

ruto de uma parceria entre FETAEP,
EMATER e SEAB, os seis eventos
reuniram cerca de mil participantes,
entre lideranças rurais, dirigentes
sindicais, extensionistas, técnicos, agentes
financeiros e agricultores familiares das
regiões de Cascavel, Maringá, Curitiba,
Guarapuava, Pato Branco e Londrina.
Dentre as informações repassadas, as
que mais chamaram atenção foram os
dados em torno da quantidade de acessos
ao PRONAF e a redução do número de
DAPs (Declaração de Aptidão ao PRONAF)
ativas. Segundo o diretor do Departamento
de Economia Rural do Paraná (Deral),
Francisco Simioni, da safra de 2015/2016
para a de 2016/2017 houve uma redução
de 78 mil contratos de financiamentos pelo
Programa. Além disso, em 2014 o Paraná
possuía mais de 200 mil DAPs ativas,
enquanto que em 2017 esse número
caiu para um pouco mais de 162 mil.
“Tivemos aí uma redução de quase
40 mil DAPs. O que houve com esses
agricultores que acessavam no passado
e hoje já não estão mais? Por que o
desenvolvimento não está, de certa
forma, chegando até eles? Enfim, os
questionamentos são muitos e devem
ser levados para discussão junto aos
Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CMDRS)”, refletiu.
Continua nas páginas 4 e 5.

• Maringá.

Destaques FETAEP
• Cascavel.

Págs. 6 e 7

Capacitação para Mulheres
chega ao fim.

• Londrina.
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Programas do governo
fortalecem a agricultura familiar.

Editorial FETAEP

Mulheres em
formação

Posse em Verê

F

oi com muita satisfação que acompanhei o processo
formativo da Capacitação para Mulheres Rurais, realizada
pela FETAEP, com as coordenadoras e suplentes regionais.
Desde o início do ano a FETAEP se preparou para a construção
de uma matriz pedagógica que respondesse aos anseios das
mulheres de nossa base e que viesse bem ao encontro do
que elas realmente precisavam para impulsionar ainda mais a
atuação sindical lá na ponta. Foi a nossa primeira experiência
de formação com as mulheres nos moldes da ENFOC (Escola
de Formação da Contag) e sem dúvida não será a última.

A FETAEP esteve presente na cerimônia de posse da diretoria do
STTR de Verê – Regional Sudoeste da FETAEP – no dia 13 de julho. A
nova chapa reelegeu o presidente do Sindicato, Adenir Antônio
Reguelin e a vice, Marta Volpato Orbem. A Federação foi
representada pelo secretário de Agrária, Juventude e Meio
Ambiente, Alexandre Leal dos Santos. Compareceram no evento
aproximadamente 70 pessoas representando a agricultura familiar.

Nota de pesar

Não é de hoje que temos incentivado e apoiado a inserção feminina
dentro do Movimento Sindical e também dos espaços políticos
em seus municípios. Fomos uma das primeiras Federações
a inserir a política de cotas no nosso estatuto e temos já há
alguns mandatos a presença efetiva delas na nossa diretoria
executiva. Também atuamos fortemente na conscientização
dos STTRs para que aderissem, assim como a FETAEP, as cotas
– tanto de mulheres como de jovens – em seus estatutos.
Seguimos esta linha porque vemos nas mulheres a força e a
competência, além de um olhar mais aguçado para as questões
sociais. Por estas e outras razões é que elas precisam se
preparar para assumir, cada vez mais, postos de liderança,
não apenas no meio sindical, mas também na gestão de
seus empreendimentos no campo – como vamos ver nesta
edição do Jornal da FETAEP o relato da nova coordenadora
de Mulheres, Catiani Mozzolle. Não deixe de conferir.

FETAEP está em luto após o recebimento da notícia de falecimento
de Antenor Beni, no dia 24 de julho. Ele foi presidente da
Federação por três mandatos (1982/1985 – 1985/1988 –
1988/1991). A Federação agradece a atuação desse importante
dirigente que teve um papel relevante na construção da história da
FETAEP e dos Sindicatos, assim como em defesa da classe
trabalhadora rural. Nossos sentimentos à família!

Posse em Contenda

Parabéns às participantes e aos Sindicatos por compreenderam
a importância delas estarem se capacitando.
Boa leitura!
Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

A FETAEP participou, no dia 21 de julho, da solenidade de posse da nova
diretoria do STTR de Contenda. A diretoria foi empossada pelo
presidente da FETAEP, Ademir Mueller, que conduziu a cerimônia. As
eleições, que reconduziram Miguel Treziak à presidência, aconteceram
no dia 23 de junho. O secretário de Assalariados e de Previdência Social,
Carlos Gabiatto, também esteve presente.

Leite em pautA
Matéria-prima

JUNHO 2017
(Valor Final)

JULHO 2017
(Projeção)

Valores de Referência para o CONSELEITE IN62**
Posto Propriedade

1,1006

1,0662

(**) 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
STTR Espigão Alto do Iguaçu – Nova sede

O STTR de Espigão Alto do Iguaçu está de casa nova. Após um ano
de construção, a nova sede foi inaugurada no final de fevereiro. O
prédio em seus 200 m² possui dois andares, salas amplas, dois
banheiros e muito mais. “Ou seja, mais conforto aos nossos
trabalhadores e trabalhadoras rurais”, comenta o presidente do
STTR, Ataíde Rodrigues de Quadros. Foi em sua gestão que a
diretoria despertou para a necessidade de uma nova sede, já que a
anterior estava bem deteriorada, “inclusive com riscos de
desabamento”, disse ele.

Enfrentamento à Violência contra a Mulher

A FETAEP esteve no dia 17 de julho na reunião da Câmara Técnica
da Gestão Estadual do Pacto Nacional de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher, no Palácio das Araucárias. Entre as
pautas debatidas, o destaque: fica com as comemorações de
aniversário da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que
acontece no mês de agosto. A secretária de Mulheres da
Federação, Marucha Vettorazzi, destaca que a Violência contra
mulher não é só física. “A violência doméstica vai muito além da
agressão física ou do estupro, já que existem outros dez tipos de
abuso como humilhação, xingamentos, diminuição da autoestima,
exposição da vida íntima, entre outros”, comenta.

JULHO 2017

PRAZO DE ADESÃO AO PROSOLO TERMINA ESTE MÊS
Empresa precisa estar vinculada a produção agrícola, pecuária
ou florestal. Prazo termina no dia 29 de agosto

Os produtores rurais, pessoa física ou jurídica, podem aderir ao Programa Integrado de
Conservação de Solo e Água do Paraná (Prosolo). A abertura para inscrição de empresas, desde

Posse em São Miguel do Iguaçu

que vinculada à produção agrícola, pecuária ou florestal, ocorreu após um parecer jurídico da
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab).
Desde o lançamento do programa, em agosto de 2016, os produtores têm um ano para
se inscrever, de forma voluntária. O prazo para adesão ao Prosolo termina no dia 29 de agosto.
Posteriormente, mais um ano para apresentar o projeto de conservação de solo e água. E até
três anos para colocá-lo em prática de acordo com o cronograma do projeto.
O programa tem como objetivo incentivar as boas práticas no campo enfrentando problemas
como a erosão, que apareceu com força nas propriedades nos últimos anos.
O Sistema FAEP/SENAR-PR é um dos parceiros do Prosolo, programa coordenado pela
Seab. O SENAR-PR disponibiliza o curso de Manejo de Solo e Água em Propriedades Rurais
e Microbacias Hidrográficas, voltados para engenheiros: agrônomos, florestais, agrícolas e

Nova diretoria do STTR de São Miguel do Iguaçu (Regional Oeste
da FETAEP) tomou posse em 31 de julho. Diversos dirigentes da
Regional prestigiaram a solenidade, que também contou com a
presença do secretário de Formação e Organização Sindical da
FETAEP, Claudio Rodrigues.

1º secretário de Finanças e Administração: Alexandre Leal dos Santos
Jornalista Responsável: Renata Souza – SRTE/PR 5703
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

técnicos agrícolas. O objetivo é atualizar e requalificar os profissionais para que as ações de
conservação do solo e da água sejam aplicadas corretamente.
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PRONAF

Seminários regionais do Plano Safra instigam um olhar para dentro
Participantes foram desafiados a impulsionar o desenvolvimento rural em seus municípios.

• O cenário apresentado pela FETAEP, SEAB e EMATER tem
se mostrado desafiador, “principalmente para quem tem como
compromisso a defesa dos interesses da população rural.

O

s participantes dos lançamentos regionais do Plano
Safra da Agricultura Familiar por meio dos Seminários
de Desenvolvimento Rural e Políticas Públicas de
Crédito estão sendo instigados a olhar para dentro de suas
realidades locais a fim de impulsionarem o desenvolvimento
rural municipal. Embasados nas estatísticas de acesso
ao crédito, tanto de custeio como de investimento, o
cenário apresentado pela FETAEP, SEAB e EMATER tem se
mostrado desafiador, “principalmente para quem tem como
compromisso a defesa dos interesses da população rural”, diz
o secretário de Política Agrícola da FETAEP, Marcos Brambilla.
Segundo ele, além da redução do número de contratos
do PRONAF e de DAPs ativas, outro ponto bastante
debatido nos Seminários foi a burocracia bancária
em torno do PRONAF Jovem e Mulher. “Será que os
jovens e as mulheres não estão interessadas? Ou
será que a morosidade dos bancos tem sido tanta
que tem desmotivado esse público?”, questionou.

• “Precisamos em conjunto encontrar soluções para
diminuir a evasão rural e fortalecer a nossa agricultura”,
considerou o diretor do DERAL, Francisco Simioni.

Para o diretor do Deral, Francisco Simioni, o Paraná – mesmo
sendo forte na pecuária, na avicultura e na produção
leiteira – ainda tem muitos desafios de ordem social pela
frente. “Ainda somos um Estado com baixa industrialização
e, como consequência disso, não conseguimos agregar
muito valor aos nossos produtos. Para tal, precisamos
em conjunto encontrar soluções para diminuir a evasão
rural e fortalecer a nossa agricultura”, considerou.
Para o implementar de Crédito Rural do EMATER, Osmar Shultz,
a agricultura familiar paranaense teve muito progresso desde o
lançamento do PRONAF, há mais de 20 anos. Porém, continua
ele, é preciso identificar os gargalos que ainda são entraves
para desenvolvimento, principalmente nas regiões com baixo
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). “O Programa é uma
ferramenta de incremento em busca do desenvolvimento
e não apenas do crescimento. Quando falamos em
desenvolvimento, falamos de melhores condições de vida para
toda família, e não só do capital produtivo”, avaliou Shultz.

Identificando gargalos
Possíveis caminhos para melhorar a
atuação do PRONAF no Paraná:

•

Proximidade com o Porto de Paranaguá.

•

Disponibilidade de tecnologia.

•

Organizar nos municípios os Conselhos Municipais
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS).

•

Associativismo e Cooperativismo fortes.

•

Participar dos CMDRS já constituídos.

•

Produtores inovadores.

•

Aumentar a ATER pública.

•

Diversificação.

•

Reduzir burocracia bancária.

•

Assistência técnica (ATER).

•

Reduzir agrotóxicos com manejo integrado.

•

Clima favorável.

•

Capacitar técnicos e produtores.

•

Reduzir custos logísticos.

O que o Paraná tem a seu favor?
•
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Bom relacionamento entre as instituições públicas e privadas.

Por que agora o PRONAF é plurianual?
O PRONAF é plurianual para dar mais consistência ao
agricultor. Ou seja, agora ele pode se planejar a médio prazo
uma vez que já conhece, de antemão, as taxas de juros
disponíveis. A agricultura familiar saiu mais fortalecida.

Lançamento em Curitiba

FETAEP, SEAB e EMATER juntas por um mesmo ideal

D

ia 18 de julho foi a vez da Regional de Curitiba da FETAEP
participar do Seminário de Desenvolvimento Rural e
Políticas Públicas de Crédito, que aconteceu na sede
do Instituto EMATER, em Curitiba. A solenidade de abertura
contou com a presença do presidente da Federação, Ademir
Mueller, do secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto
Ortigara, e do presidente do EMATER, Rubens Niederheitmann.

Após a abertura o público assistiu às palestras do diretor
do Deral, Francisco Simioni, que fez um diagnóstico e
apresentou algumas perspectivas do crédito do PRONAF;
e do coordenador Regional de Crédito Rural do EMATER na
Região de Ponta Grossa, Hélcio Luiz Ferro, que apresentou
alguns casos concretos de propriedades que fizeram do
crédito um instrumento de desenvolvimento rural.

Norberto Ortigara mencionou a soma de esforços das entidades envolvidas em
busca de um resultado coletivo. “Nosso propósito é construir um ambiente que
favoreça o desenvolvimento, com o máximo de resultados possíveis”, afirmou.
Segundo ele, o Paraná possui 33 mil famílias agricultoras inscritas no Bolsa
Família. “É para estas pessoas que temos que voltar o nosso olhar, apoiar.
Temos a obrigação de incrementar a vida dessas famílias para que saiam
dessa condição de dependência e melhorem suas condições de vida”, afirma.
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, lembrou que por ser uma importante
conquista do Movimento Sindical, a FETAEP não poderia deixar de promover
estes seminários a fim de melhorar e otimizar o acesso ao PRONAF. “Temos
como prerrogativa disseminar cada vez mais essa importante política
pública”, disse Mueller, que na ocasião também agradeceu o apoio recebido do
SENAR-PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para a realização dos seis
seminários (Cascavel, Maringá, Curitiba, Guarapuava, Pato Branco e Londrina).
Já o presidente do EMATER, Rubens Niederheitmann, afirmou que o crédito oriundo
PRONAF está diretamente ligado desenvolvimento rural sustentável. “Porém, o crédito
por si só não basta. Para se ter uma boa aplicação é preciso uma boa assistência
técnica – seja pública ou privada”, comenta. De acordo com ele, o crédito deve ser
encarado como uma alavanca e a assistência como estratégia de ação. “Sabemos que
muita gente não acessa por medo de não conseguir pagar, por insegurança. É aí que
a presença técnica pode fazer a diferença e dar segurança a esse produtor”, conclui.

Cartilha do PRONAF chegando na base

• Regional de Curitiba pega Cartilha para distribuir aos agricultores e às
agricultoras em seus municípios.

Durante os seis seminários que aconteceram no mês de julho,
a FETAEP aproveitou para distribuir as 25 mil cartilhas de
orientação ao PRONAF 2017/2020, produzida logo após o
lançamento do Plano Safra.
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Capacitação para Mulheres Trabalhadoras
Rurais chega ao fim com muitas vitórias e conquistas
Após três módulos de capacitação, participantes voltam para suas
regionais com um novo olhar sobre a atuação sindical

• Capacitação buscou estimular o empreendedorismo
feminino no campo e na formação político-sindical.

U

m novo olhar para uma mesma temática. Foi assim
que as participantes da Capacitação para
Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAEP
definiram a forma como regressam aos seus lares após
a conclusão do último módulo, no dia 13 de julho, em
Curitiba. “Saíram mais preparadas para continuar
seguindo em frente e com novos pontos de vista que
foram construídos pelas abordagens conduzidas pela
FETAEP durante os 9 dias que estivemos juntas”, avalia a
secretária de Mulheres da FETAEP, Marucha Vettorazzi.

• Abertura com a diretoria da FETAEP.

Abordagens estas que – construídas em parceria com a
Secretaria de Formação e Organização Sindical – tiveram como
objetivo estimular o empreendedorismo feminino no campo e
também a formação político-sindical, visando prepará-las para
uma participação mais efetiva nos espaços de militância nas
regionais. “Ou seja, trabalhamos o empoderamento feminino
com base na nossa realidade sindical”, comentou Marucha.
Estiveram presentes coordenadoras e suplentes regionais,
além de algumas lideranças de base sindical. O presidente da
FETAEP, Ademir Mueller, participou da abertura e enalteceu
o engajamento feminino em busca de mais formação.

Comunicação como estratégia

• Comunicação Popular.

• Plano Sustentar.

N

o último módulo, o diálogo com as participantes
ficou em torno do Plano Sustentar, apresentado
pelo secretário de Formação e Organização
Sindical, Cláudio Rodrigues, com uma ênfase maior
na comunicação – um dos pilares do Plano.

A apropriação dos espaços de debates e discussões
– como reuniões, assembleias, feiras livres, igrejas,
escolas, entre muitos outros – foi enaltecida a fim de
impulsionar a comunicação com a base. “Sempre, é claro,
usando os meios de comunicação da FETAEP como
suporte, até mesmo pedagógico – já que muitos
materiais ali publicados podem ser trabalhados de
6

• Comunicação Digital.

forma coletiva com os agricultores, nos municípios”,
frisou a assessora de Comunicação da FETAEP, Renata
Souza, durante o bate-papo com as mulheres.
As dez principais Redes Sociais da atualidade também
foram apresentadas pelo técnico em Informática da FETAEP,
Silvio Sales, assim como se efetiva o acesso a cada uma
delas e suas vantagens - já que a internet vem mudando
a forma de se produzir e consumir notícia. O grande foco
foi mostrar que, com as redes sociais, elas passaram de
meras consumidoras de notícias para protagonistas de
suas próprias informações. “Basta, para isso, organização
e planejamento”, disse a jornalista da FETAEP.

“Transformatura”

Noite de realizações para as educandas

• A partir de agora as participantes retornam para suas bases cheias de projetos e ações formativas para serem desenvolvidas nas regionais.

A

pós três módulos de formação político-sindical
propiciada pela Capacitação para Mulheres
Trabalhadoras Rurais, a noite de 12 de julho
foi marcada pela “transformatura” das participantes,
que aconteceu em clima de alegria e realização.
Vale lembrar que “transformatura” é um termo
utilizado pela ENFOC (Escola de Formação da CONTAG)
que mistura a formatura com a transformação que
a formação acarreta à vida dos educandos.

• O foco foi compartilhar os conhecimentos.

• Antes de iniciar os trabalhos as participantes foram surpreendidas
com uma encenação que evidenciou, de forma divertida, a forma como
a mulher rural ainda é vista pela sociedade. O momento foi reflexivo e
emocionou as participantes ao passar a mensagem de que é o conteúdo
de cada um que vale, em detrimento de uma vida superficial e vazia.
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Regional de Campo Mourão da FETAEP possui
nova coordenadora de Mulheres
Conheça um pouco como foi a trajetória de Catiani Mozolle até chegar ao STTR de Araruna.

• Um negócio que surgiu a partir de uma paixão por flores.

• Orquidário da Catiane é uma referência na região de Campo Mourão.

H

á cerca de seis meses a Regional de Campo Mourão da
FETAEP possui uma nova coordenadora de mulheres:
Catiani Mozolle. Sua chegada ao MSTTR foi recente,
iniciada a partir de sua filiação ao STTR de Araruna. Por
conta de sua trajetória como agricultora familiar a frente
de seu Orquidário e também pela sua origem no campo, ela
foi convidada em janeiro de 2017 pelo presidente do STTR,
Antonio Camilo, para assumir a coordenação regional.
Desde então, sua primeira atividade formativa junto ao
MSTTR foi a Capacitação para Mulheres Trabalhadoras Rurais,
realizada pela FETAEP, em Curitiba, no primeiro semestre
de 2017. “Participar da capacitação não foi um ganho só
para mim, mas com certeza para a minha comunidade e
para o Sindicato. Saio com o compromisso de levar a diante
tudo que vi e aprendi”, compromete-se Catiani. Em poucas
palavras, ela resume o aprendizado assimilado durante a
formação: “todas as informações repassadas chegam a um
ponto principal, que consiste em mostrar à família rural que
ela pode sim se sustentar no seu pequeno espaço, desde
que receba a orientação e o encaminhamento certo, seja do
Sindicato, de técnicos ou ainda de pessoas de coração aberto.
E, sem dúvida, eu serei uma dessas pessoas”, comenta.
Mesmo tendo uma caminhada recente dentro do MSTTR,
Catiani sempre acompanhou o trabalho e as ações do
STTR de Araruna pelo fato de seus pais serem sócios há
muitos anos. “Sempre morei na propriedade rural, só saí
para estudar. Aos 18 anos fui para a cidade estudar na
faculdade de ‘Tecnologia Ambiental’ e precisei trabalhar
para me manter”, diz. De toda a experiência na cidade,
uma delas foi trabalhar como mobilizadora do Senar, onde
organizava excursões com os agricultores familiares.
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Seu interesse por flores despertou em uma dessas excursões.
“Foi na viagem de retorno de Holambra, da feira Ortitec,
que decidi mudar minha vida. Cheguei e resolvi virar a mesa.
Reuni meus familiares e meu namorado e disse: quero ser
agricultora e fazer mais por mim”, revela. Foi então que iniciou
em 2010 com a produção de rosas, juntamente com o grupo
que foi para Holambra. O projeto deu tão certo que toda
família resolveu abraçar a ideia e migrar para a produção de
flores. “Deixamos a produção de grãos, que estava engolindo
a nossa família, endividada na época”, revela a agricultora.
Após quatro anos trabalhando com rosas, a agricultora migrou
sua produção para orquídeas. “Parei não porque não goste
das rosas, mas sim por conta dos agrotóxicos. Pretendo
engravidar em breve e isso estava sendo um empecilho”,
revela, não descartando a possibilidade de voltar futuramente
para o cultivo de rosas. Já as orquídeas, sempre estiveram
presentes na vida de Catiani. “Sempre fui apaixonada por
elas e tinha a minha coleção particular. Virava e mexia
alguém pedia para comprar. Até que um dia pensei: tá aí,
essa pode ser a solução para a questão dos agrotóxicos.
Hoje, a propriedade de cinco alqueires da família é bem
diversificada. “Por menor que seja, temos no nosso espaço,
além das orquídeas, a produção de áster, tango entre outras
atividades da agropecuária”, conta. Desse projeto, continua
Catiani, foi possível concretizar no seio de sua família a
sucessão rural. “Atualmente, sou uma referência na região
em comercialização de plantas. O orquidário possui cerca
de mil plantas, com mais de 50 variedades de orquídeas
trabalhadas em estufas’, orgulha-se. Além disso, o orquidário
também tem sido ponto de intercâmbio entre os Sindicatos
e demais visitantes interessados na produção de flores.

Formação Sindical

Regionais Centro Sul e Oeste sediaram 2º módulo da ENFOC
Santa Maria do Oeste e Santa Helena debateram em suas regionais
História, Concepção, Prática Sindical e Ideologia neste 2º módulo.

• Em Santa Helena, secretário de Formação e Organização Sindical, Cláudio
Rodrigues, dialoga com os educandos sobre a prática sindical embasada
nos três pilares do Plano Sustentar – formação, gestão e comunicação.

N

o mês de julho a ENFOC Regional passou por Santa
Maria do Oeste (Regional Centro Sul) e Santa
Helena (Regional Oeste). Em ambas as cidades
foram três dias em que os educandos estiveram imersos
em muita história de como foi o início do Movimento
Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais,
assim como da prática sindical e suas ideologias.
Os trabalhos formativos foram conduzidos pelo assessor da
Regional Sul da CONTAG, José Lourenço Cadoná, pela assessora
de Formação da FETAEP, Paula Shirata, e coordenados pelo
secretário de Formação e Organização Sindical, Cláudio
Rodrigues. Em Santa Maria do Oeste, a formação também foi
acompanhada pelo secretário de Assalariados e de Previdência
Rural, Carlos Gabiatto, que fez um resgate histórico sobre o

• Em Santa Maria do Oeste, o secretário de Assalariados e de
Previdência Rural, Carlos Gabiatto, colaborou com o processo
formativo fazendo um resgate histórico do sindicalismo.

Sindicalismo no Paraná - tema pertinente ao eixo pedagógico
desse módulo: “História, Concepção, Prática Sindical e Ideologia”.
“Do processo formativo, em ambas regionais, se discutiu
muito a questão da paridade sindical e da sucessão rural,
em que alguns participantes lamentaram o fato de muitos
jovens desconhecerem a história de lutas e conquistas do
MSTTR e, por conta disso, acabam achando que tudo caiu
do céu”, comenta o secretário de Formação. Fator este,
complementa Rodrigues, que vem a justificar a atuação
da FETAEP ao encabeçar o projeto de levar a ENFOC às
regionais. “Este resgate é essencial, em especial à juventude
que precisa compreender de onde viemos. Apenas com a
formação conseguiremos engajá-los para que possam se
sentir como parte fundamental do Movimento”, pondera.

Vivência pedagógica

ENFOC alia conteúdo à prática

• Pitanga.

C

om o objetivo de aliar a prática com o conteúdo
que foi trabalhado em sala, a vivência pedagógica
deste módulo teve como objetivo conhecer a
estrutura e a atuação sindical de dois Sindicatos de cada
Regional. STTRs de Pitanga e de Santa Maria do Oeste
foram os visitados na Regional Centro-Sul; e de Santa
Helena e Marechal Cândido Rondon na Regional Oeste.
Dos relatos, os destaques ficaram com o reconhecimento
e a valorização do apoio que a FETAEP dá aos Sindicatos
nos momentos de dificuldades. Segundo os relatos, tanto
a diretoria de Pitanga quanto a de Santa Maria herdaram
um Sindicato desestruturado e que hoje, após uma gestão
participativa e transparente, contam com sede própria e
uma situação econômica estável. “As coisas começaram a
melhorar quando voltamos para a FETAEP”, reconheceu o
presidente de Pitanga, Dirceu Alves de Lima. Já em Santa Maria,
o presidente também salientou: “recorremos à Federação
nos momentos de crise e obtivemos o apoio”, valorizou.

• Santa Helena.

Já na Regional Oeste, apesar dos dois Sindicatos se encontrarem
em uma Regional da FETAEP bem estruturada, também
trazem na sua história grandes relatos sobre os desafios
enfrentados. Atualmente, Marechal Cândido Rondon conta
com um Sindicato economicamente estável e Santa Helena
vem se estruturando depois de um período de dificuldades,
em que inclusive a diretoria já chegou a abrir mão de seus
salários em favor da manutenção da equipe de funcionários.
“Em suma, as vivências possibilitaram uma grande imersão
na realidade sindical e o conhecimento das práticas sindicais
como elas acontecem de fato”, concluiu Rodrigues.
3º Módulo
A preparação para o 3º módulo já começou. Nos
dias 02 e 03 de agosto aconteceu a 3ª oficina de
autoformação e aprofundamento temático em
Prudentópolis e em Capitão Leônidas Marques. O eixo
pedagógico desta etapa será “Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário e consolidação do MSTTR”.
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FETAEP comemora lançamento de programas
que fortalecem a agricultura familiar

• Programas devem valorização a produção da agricultura familiar.

A

FETAEP esteve no dia 05 de julho presente no
lançamento dos novos programas anunciados pelo
governo do Estado, em Curitiba. O presidente da
FETAEP, Ademir Mueller, comemorou o lançamento que deverá
resultar em mais fortalecimento e valorização da agricultura
familiar, além de garantir a segurança alimentar e nutricional da
população mais vulnerável. As atividades serão desenvolvidas
pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB),
com apoio técnico do Instituto Emater, e deverão beneficiar
mais de 4 mil pequenos produtores de todo o Estado.
Os programas são: Mais Renda no Campo, que estimula a
geração de emprego e a redução da pobreza e da desigualdade
social no meio rural; Compra Direta Paraná, que garante

a aquisição da produção agrícola a ser repassada à rede
socioassistencial; instalação de Restaurantes Populares,
estabelecimentos com preços acessíveis à população carente;
e ampliação do programa Banco de Alimentos, da Ceasa
Paraná. O governo vai aplicar R$ 43,6 milhões nos quatro
programas, com recursos do Fundo Estadual de Combate à
Pobreza do Paraná (Fecop), uma das medidas do programa de
ajuste fiscal implantado pelo Estado para proteger o Paraná da
crise nacional, e do Programa de Desenvolvimento Econômico
e Territorial (Pró-Rural), que tem financiamento internacional.
Somente no Compra Direta serão R$ 15 milhões.
Com informações da Agência Estadual de Notícias.

FETAEP capacita e atualiza funcionários dos STTRs
Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais recebe formação na FETAEP.

D

e 27 a 29 de julho a FETAEP recebeu em Curitiba
cerca de 100 funcionários dos STTRs de sua base
sindical em mais um encontro de capacitação – como
tradicionalmente acontece no mês de julho. O evento teve
como objetivo qualificar e manter atualizado quem está
na ponta, atendendo diretamente os trabalhadores e as
trabalhadoras rurais que buscam pelos serviços dos Sindicatos.
Toda equipe de trabalho da FETAEP esteve envolvida e
cada funcionário fez uma apresentação do trabalho que
desenvolve junto à Federação. Os diretores da Federação
também prestigiaram o evento. Entre os temas apresentados,
os destaques ficaram com Contabilidade, Organização
Sindical, Previdência, Arrecadação, Plano Sustentar,
Senar, Agrária, Agrícola, Comunicação e Secretariado.
Prêmios aos participantes
Ao término do curso vários prêmios foram sorteados
entre os participantes: um tablet, seis pen-drives,
duas caixinhas de som bluetooth, dois bastões
retráteis para selfie e uma mochila para notebook.
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• Os participantes estão de parabéns por estarem, todos, engajados e
comprometidos com a formação, sempre com vistas à melhoria dos serviços
prestados aos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais lá na base.

Vitrine Sindical

STTR de Ipiranga é referência em COBAN
Sindicato opera Portal de Crédito do Banco do Brasil e agiliza
acesso ao crédito aos agricultores familiares.

• Presidente do STTR de Ipiranga, José Amauri Denck.

A

forma de atuação e os bons resultados obtidos pelo
Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras
Rurais (STTR) de Ipiranga (Regional de Curitiba da
FETAEP) têm chamado a atenção do Movimento Sindical.
Os créditos de tanto crescimento, segundo o presidente
José Amauri Denck, são oriundos das várias parcerias que
o Sindicato foi agregando ao longo dos últimos dez anos.
Banco do Brasil, EMATER e a própria FETAEP estão entre os
principais parceiros. Além disso, o Sindicato possui um vasto
leque de serviços prestados à comunidade rural, assim como
muitos convênios que atendem não apenas aos filiados, mas
a todos os moradores da cidade. “Destaco também o grande
trabalho feito pelos dois funcionários, Aguinaldo e Charles,
que não medem esforços no dia a dia”, elogia o presidente.
Entre os destaques, o STTR de Ipiranga tem sido
referência como correspondente bancário do Banco do
Brasil na própria sede do Sindicato. Graças à parceria da
FETAEP com o Banco, os Sindicatos puderam agregar
mais esse serviço aos trabalhadores agricultores
familiares, apostando em um atendimento diferenciado
e personalizado no próprio Sindicato – onde o agricultor
familiar pode desenvolver seu projeto de acesso ao
PRONAF e ir ao Banco apenas para a assinatura do
contrato. Para cada projeto elaborado o Sindicato recebe
uma contrapartida financeira pelo serviço prestado.

• Funcionário do STTR responsável pelo COBAN, Charles Alex Oliveira.

“Ao operarmos o Portal de Crédito do Banco do Brasil,
nossos agricultores estão sendo beneficiados com crédito
mais rápido, simples e prático, sem burocracia. Além
disso, tem a vantagem de estar dentro do seu Sindicato,
com pessoas que conhecem a realidade do campo”,
afirma o presidente do Sindicato, Amauri Denck.
O funcionário do STTR responsável pelo COBAN, Charles Alex
Oliveira, conta que as pessoas perguntam qual o segredo desse
sucesso. Ele responde: “creio que foi o nosso comprometimento,
pois não medimos esforços para levar melhorias aos nossos
trabalhadores agricultores familiares; as parcerias significantes; e
também a confiança depositada em meu trabalho”, cita ele, que há
quatro anos trabalha no Sindicato. Além disso, continua Oliveira,
é preciso mencionar o atendimento de qualidade prestado pelos
funcionários do Banco do Brasil, que muito agiliza os processos.
Números e serviços prestados – Em 2016, foram assinados
500 contratos do PRONAF Custeio. A partir deste ano serão
iniciados os investimentos. “Emitimos cerca de 450 DAPs e
cadastramos aproximadamente 1000 propriedades e cerca de
800 CARs”, comenta Denck. O Sindicato possui 280 sócios que
têm acesso a convênios médicos, odontológicos e laboratoriais.
Entre os serviços prestados, os destaques ficam com emissão
da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), cadastramento
de terras ITRs, CAR, contratos de compra e venda, locação,
parceria agrícola, comodato, arrendamento e processos
previdenciários são alguns dos serviços realizados pelo STTR.

Nova sede - Uma nova sede vem sendo construída com
salas amplas, auditório e espaço suficiente para atender
os trabalhadores e a rede de conveniados do Sindicato.
“A construção tem nos deixado orgulhosos. Somos muito
gratos a todos os nossos parceiros e à diretoria que, de
certa forma, trouxeram o trabalhador e a trabalhadora
agricultora familiar para dentro do nosso Sindicato. Criamos
um grupo forte e prestativo que tem trabalhado com
muita união, objetivando sempre o sucesso da agricultura
familiar”, destaca Amauri que atribui todas essas mudanças
também à sua participação, em 2010, na ENFOC (Escola de
Formação da CONTAG). “Passamos por uma transformação
relevante, geradora de grande progresso”, menciona.
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Aconteceu

Em reunião, no dia 16 de maio, com o gerente executivo do INSS de Curitiba, Aldebrando Lins de
Albuquerque, o secretário de Previdência Social da FETAEP, Carlos Gabiatto, propôs uma parceria
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Jovens e agricultores de Bom Jesus do Sul (Regional Sudoeste da FETAEP)
participaram do encontro promovido pelo Sindicato do município no dia 31 de
julho. Para dialogar com a juventude, o evento contou com a presença do
secretário de Juventude Rural da FETAEP, Alexandre Leal, que falou sobre
sucessão rural e oportunidades de produção e renda para os jovens.
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Cartilha do PRONAF chega às mãos da Regional de Curitiba, que esteve reunida
hoje pela manhã na sede da FETAEP. O secretário de Política Agrícola da FETAEP,
Marcos Brambilla esteve presente e entregou pessoalmente as cartilhas aos
participantes, em especial à jovem Camila Przybycien e ao presidente do STTR
de Ipiranga, Amauri Denck – que tiveram suas histórias relatadas no material.

