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Previsão
orçamentária
para 2019 foi
aprovada

Mais de 100 dirigentes sindicais da base
prestigiaram a última assembleia de 2018 do
Movimento Sindical dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras Rurais (MSTTR), realizada nos
dias 25 e 26 de outubro. Além de apresentar
a previsão orçamentária para 2019 e aprovar
a ata da assembleia anterior, na pauta
de trabalho também estavam previstas
a eleição da nova diretoria da Federação
dos Trabalhadores Assalariados Rurais do
Paraná (FETARP) e a alteração estatutária
para ajustes na quantidade de cargos
efetivos da diretoria para a próxima gestão
da FETAEP, passando de seis para cinco.
Após a apresentação detalhada das receitas
e despesas da previsão orçamentária de
2019, realizada pela Secretaria de Finanças
e Administração, e o parecer de regularidade
dado pelo Conselho Fiscal, sanando algumas
dúvidas, os delegados e as delegadas
votantes aprovaram – por unanimidade
– a previsão. O presidente da FETAEP,
Ademir Mueller, agradeceu aos presentes
pela confiança depositada mais uma vez
na gestão administrativa da Federação.
A abertura e coordenação dos trabalhos da
Assembleia foi realizada pelo presidente
da Federação, Ademir Mueller. Os diretores
- Marcos Brambilla, Claudio Rodrigues,
Carlos Alberto Gabiatto, Marucha Vettorazzi
e Alexandre Leal – também estavam
presentes e apresentaram suas principais
ações durante o ano de 2018, como também
o planejamento operativo para 2019.
Continua nas páginas 4 e 5
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Informativo facilita o acesso
às informações do Programa
Nacional de Crédito Fundiário
FETAEP integra diretoria do
Fundo de Desenvolvimento
da Agropecuária do Paraná
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Editorial FETAEP

Qual é o Brasil
que queremos?

BENEFÍCIOS DO ADUBO

Esperança! Esta é a palavra e o sentimento que
trazemos conosco passadas as eleições deste ano.
Esperança de que o nosso país possa melhorar.
Esperança de que o Governo e o Congresso
Nacional tenham sensibilidade pela causa dos
rurais. Esperança de que a Reforma da Previdência
não prejudique aqueles que têm tão pouco.
Esperança de que a agricultura familiar continue sendo
valorizada. Esperança de que as políticas de créditos
– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Crédito Rural
(PNCF), Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)
- sejam mantidas ou ainda melhoradas. E, esperança
de que, apesar das dificuldades, investimentos nas
áreas primordiais sejam feitos, como na educação,
na saúde, na segurança e na produção agrícola.
Trazemos também a esperança de que o nosso
Movimento Sindical dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras Rurais permaneça unido e forte
neste momento. Que tenhamos serenidade e
maturidade para seguir em defesa da nossa categoria
trabalhadora rural. Vida longa ao MSTTR.
Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

O modo de uso e os benefícios de diferentes tipos de adubos foram temas
do Qualificando e Promovendo a Família Rural de 2018, no dia 4 de outubro.
O STTR de Figueira realiza anualmente o curso com o objetivo de melhorar a
colheita, analisar a terra e verificar o que necessitam para o cultivo. “Todos
os agricultores compram juntos o adubo, assim, conseguem o melhor preço
tanto do produto quanto da análise. Temos ótimos resultados na qualidade
da produção, especialmente do café”, revela a presidente do sindicato, Maria
Aparecida Barboza.

INSS DIGITAL

O STTR de São Jorge do Ivaí já está utilizando o INSS Digital. O técnico em
Seguro Social, da Agência do INSS de Maringá, Renato Franco da Silva,
realizou no dia 8 de outubro o treinamento do diretor Antônio Casagrande, da
funcionária Keller Nicodemo e do assessor jurídico Fernando Júlio Nogueira.
O trabalhador rural, Valmir Ambrósio, foi o primeiro a fazer o atendimento
para a aposentadoria por tempo de contribuição.

NOVA TEBAS

O STTR de Nova Tebas também está conveniado com o INSS Digital. A presidente
do Sindicato, Mariza Mirandola Silva, e os funcionários José Augusto Melo e
Renata Possenti fizeram a capacitação e tiraram todas as dúvidas para facilitar
os serviços prestados aos associados. “O programa é prático de usar, mas
requer atenção no preenchimento dos dados”, conta Mariza.
A ferramenta oferece facilidade aos segurados, os quais não precisam ir a uma
agência da Previdência Social para acessar os serviços previdenciários, como
aposentadoria por idade, auxílio doença e licença maternidade.

VISITA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, prestigiou a reunião da diretoria do
STTR de São José dos Pinhais, em 4 de outubro. Na ocasião, aproveitou para
falar sobre sua trajetória à frente da Federação, a importância da valorização
do trabalho sindical e sobre o fim da obrigatoriedade da contribuição.
INFORMATIVO DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES
RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Piquiri, 890 – Rebouças – CEP 80230-140
Curitiba (PR) – Fone: (41) 3322-8711
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SENAR PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS E POSSE

Após o sucesso da 2ª Festa do Produtor Rural de Agudos do Sul, promovida
pelo STTR de Agudos do Sul, a diretoria realizou, no dia 5 de outubro, a
assembleia de prestação de contas. Na mesma ocasião, a nova diretoria do
Sindicato também tomou posse. Mery Terezinha Halabura Woiciekovski foi
reconduzida ao cargo de presidente.

COMPROMISSO COM A SAÚDE

OUTUBRO E NOVEMBRO 2018

EMPREENDER PARA CRESCER

O STTR de São Jorge do Ivaí aderiu à
campanha do Outubro Rosa e
Novembro Azul, que conscientiza sobre
a prevenção e diagnóstico precoce do
câncer de mama e de próstata.

Para promover a saúde, o Sindicato de
Boa Esperança recebeu Telma
Gasparello para uma palestra sobre a
prevenção de câncer de mama e de
colo de útero, em 23 de outubro.

Diretores e funcionários do STTR Palotina entraram no clima do Outubro
Rosa e Novembro Azul. O objetivo é alertar e conscientizar homens e
mulheres sobre a importância de cuidarem de sua saúde. A equipe é formada
pelo presidente José Pasqualotto e pelos funcionários Inês Pasqualotto,
Elisangela Pasqualotto e Marcelo Nava.

SEDE DE NOVA TEBAS

No próximo dia 14 de dezembro o empreendedorismo do campo vai mostrar sua força na cidade.
Neste dia acontece o Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais, no ExpoTrade
Pinhais (região Metropolitana de Curitiba), onde serão apresentados os três vencedores do
Programa Empreendedor Rural (PER) deste ano.
Realizado há 15 anos pelo Sistema FAEP/SENAR-PR em parceria com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Federação dos Trabalhadores Rurais
Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), o PER tem como objetivo incentivar o
empreendedorismo no campo e a boa gestão nas propriedades rurais.

Em assembleia no dia 19 de outubro, o STTR de Nova Tebas se reuniu para
decidir o futuro da sede. “Faríamos a venda do prédio, mas tivemos a grata
surpresa de que a Prefeitura irá adquiri-lo para o tombamento histórico e
fará uma espécie de locação, porém sem custos ao Sindicato, por dez anos”,
revela a presidente do Sindicato, Mariza Mirandola Silva.

POSSE EM JABOTI

Para isso, os participantes fazem um curso no qual aprendem a construir um projeto de
empreendedorismo, levando em conta aspectos de gestão, mercado e oportunidade.
Desde que foi criado, o programa já capacitou 28 mil pessoas, que a partiu desta experiência
passaram a olhar de outra forma para seus negócios rurais. São famílias que mudaram sua
trajetória a partir do conhecimento, dando voz às suas ambições legitimas de buscar uma vida
mais digna através do trabalho. Em cada projeto executado está um produtor rural realizado, que
encontrou no PER a base para transformar seus sonhos em realidade.

Pela primeira vez contando com a participação de uma mulher, a secretáriageral Neuza Mariano da Silva, a nova diretoria do STTR de Jaboti tomou
posse em 19 de outubro. Novamente eleito, o presidente José Pereira terá
como principais ações o atendimento pelo INSS Digital, a emissão de DAP, a
inclusão da mulher na gestão das propriedades, a participação dos jovens
na fruticultura e efetivar sua adesão ao Coban (Correspondente Bancário do
Banco do Brasil).
1º secretário de Finanças e Administração: Alexandre Leal dos Santos
Jornalista Responsável: Renata Souza– SRTE/PR 5703
Colaboradora: Camila da Luz
E-mail: imprensa@fetaep.org.br
Projeto gráfico e diagramação: RDO Brasil - (41) 3338-7054
Impressão: Gráfica Graciosa | Tiragem: 6 mil exemplares | Apoio: Senar-PR
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Secretarias da FETAEP apresentam as
principais atividades realizadas em 2018
Planejamento operativo para 2019 também fez parte da pauta
Durante a Assembleia Ordinária, realizada nos
dias 25 e 26 outubro na FETAEP, cada diretor
apresentou aos dirigentes e representantes

 O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, além de
coordenar o andamento da assembleia, encabeçou
as discussões em torno da alteração estatutária.

 A secretária de Mulheres, Marucha Vettorazzi,
apresentou os preparativos para Marcha das Margaridas
de 2019, que será realizada em Brasília, no mês de agosto.
Pediu engajamento e apoio da base em favor desta grande
mobilização em defesa dos direitos das mulheres do campo.

 Um dos temas abordados pelo secretário de Política Agrícola,
Marcos Brambilla, foi o Show Rural 2019, que ocorre em Cascavel, e
todos os preparativos em torno da participação do MSTTR. “Nosso
intuito é mobilizar agricultores e agricultoras familiares de todo
o Estado para participar do evento, estimulando a organização e
a diversificação na produção da agricultura familiar”, salientou.

sindicais um resumo das atividades exercidas
em 2018 por suas respectivas secretarias. O
planejamento para 2019 também foi apresentado.

 O secretário de Formação e Organização Sindical, Cláudio
Rodrigues, relembrou as atividades formativas de 2018 e
comemorou a conclusão das Escolas de Formação da CONTAG
(ENFOCs) nas Regionais Norte, Campo Mourão e Vale do Ivaí.

 Resultado obtido com as formações
Campo Jovem foi um dos temas apresentado
pelo secretário de Juventude da FETAEP,
Alexandre Leal, que também discorreu
sobre política Agrária e de Meio Ambiente.

 O INSS Digital foi um dos assuntos
tratados pelo secretário de Previdência, Carlos
Gabiatto, que salientou a importância da
ferramenta para facilitar a vida do trabalhador
rural. “O Sindicato que ainda não aderiu
que o faça o quanto antes”, ressaltou.
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FETARP elege nova diretoria

Mandato de quatro anos inicia em 26 de novembro e tem como desafio
a sustentabilidade do movimento

 Diretoria da FETARP estará
mais próxima dos assalariados
para fortalecer a categoria

A diretoria da Federação dos Trabalhadores
Assalariados Rurais do Paraná (FETARP) foi eleita em
25 de outubro de 2018. Reconduzido ao cargo para os
próximos quatro anos, o presidente Carlos Gabiatto
revela que, no primeiro mandato, pôde trabalhar em
conjunto com a FETAEP, mesmo após a dissociação
da categoria, que ocorreu em 2015. “Nos próximos
quatro anos, as duas Federações seguirão unidas,
realizando acordos e convenções coletivas de trabalho,
atendendo as demandas que são habituais das duas
categorias e também as políticas públicas comuns,
como Previdência Social, Políticas Sociais, Saúde,
Educação, crédito fundiário, Reforma Agrária”, aponta.
A nova diretoria terá como desafio a mudança na
legislação trabalhista, redução de acordos coletivos,
diminuições de convenções coletivas de trabalho,
perda de direitos para trabalhadores rurais e
enfraquecimento dos sindicatos. De acordo com o
presidente da FETARP, os assalariados precisam se
unir para construir um novo diálogo e se fortalecer.

A sustentabilidade do próprio Movimento Sindical
também está em xeque. A lei da Reforma Trabalhista
(13.467/17) retirou a obrigatoriedade da contribuição
sindical, o que resultou, segundo o Dieese, em uma
redução de 80% na arrecadação. Para mudar este
cenário, a Federação pretende estar mais próxima
dos assalariados. “Buscaremos viabilizar cursos de
capacitação para os dirigentes sindicais, os diretores
vão expressar a importância e as conquistas do
Movimento Sindical e, principalmente, mostrar que
apenas com a classe organizada podemos lutar pelos
nossos direitos”, ressalta o presidente da FETARP.
A PEC 287/16, chamada de Proposta de Reforma
da Previdência, ainda não está aprovada, mas
pode alterar as regras para os assalariados, já
que os assemelha aos trabalhadores urbanos. As
mulheres poderão se aposentar apenas com 62
anos e os homens com 65 anos. As idades atuais
são de 55 anos e 60 anos, respectivamente.

Sobre o presidente
A partir do incentivo da comunidade rural, em 1990, Carlos Alberto
Gabiatto ingressou no universo sindical disputando as eleições para
presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais
de Icaraíma. Permaneceu no cargo por três mandatos como presidente
e dois mandatos como secretário-geral. Como marca de sua gestão
no Sindicato, destaca a organização dos trabalhadores e as parcerias.
“Foi a partir de 90 que iniciamos com as primeiras Convenções e
Acordos Coletivos de Trabalho – que antes não existiam”, considera.

 Carlos Gabiatto,
presidente da FETARP.

Para Gabiatto, os desafios e objetivos são muitos, porém
salienta a luta pela igualdade social para todos os cidadãos, em
especial para os rurais, como meta. “Buscaremos dignificar a
vida dessas pessoas e lutar de forma incessante pelos direitos
econômicos, sociais e previdenciários”, acrescenta.

5

DS_Informativo_Fetaep_ed_162_NOV18.indd 5

28/11/2018 11:15:34

Grupo de Mulheres Renascer
O Grupo de Mulheres Renascer, do Sindicato
de Matelândia, participou do programa
Atualidades, da TV Tarobá, no dia 24 de outubro.
Além de falar do projeto com as mulheres,
o grupo conheceu os estúdios de rádio e TV
e participou de uma importante palestra
sobre prevenção de câncer e autoestima.

O grupo também ganhou espaço no
programa Caminhos do Campo, da RPC
TV. O último encontro mensal, realizado
em 30 de outubro, contou com relatos das
participantes sobre a visibilidade que estão
conquistando e com a parceria do Ministério
Público e do Conselho da Comunidade.

Foto: Paulo Ivan Dybas

De acordo com a auxiliar administrativa do
STTR, Janine Pietrobon, a divulgação faz com
que outros Sindicatos incluam e motivem o
trabalho feminino. “Como resultado, vemos
as portas se abrirem para o nosso Sindicato.
Sabemos do empenho de cada um para que
o grupo cresça, mas com dedicação, estamos
colhendo muitos frutos, e o maior deles é ver
as mulheres contentes e participando”, revela.

 Agricultoras falaram sobre as trocas de experiências e
o estímulo para criar novos negócios dentro do campo.

Diversificar é preciso
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três
Barras do Paraná realizou, no dia 16 de outubro, na
comunidade de Barra Bonita, distrito de Três Barras
do Paraná, um curso sobre Apicultura de Ferrão. A

atividade teve o apoio do Instituto Emater e da Secretaria
da Agricultura Municipal. Foram apresentados aos
participantes mais opções para diversificar sua produção
na agricultura, aumentando, com isso, a sua renda.
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Hospede-se em Curitiba e faça
seu evento na Fetaep
Hotel FETAEP possui espaço para receber até 160 pessoas

Com 50 apartamentos, a nova sede da FETAEP tem capacidade para hospedar aproximadamente 160 pessoas.
São quartos duplos, triplos e unidades para casal. Todos equipados com televisão, armários e internet.

Situada no bairro Rebouças, em Curitiba, a construção
possui uma moderna estrutura com auditório multimídia
para 160 pessoas, duas salas de aula para 40 pessoas
cada e estacionamento com espaço para 50 carros.

Há também restaurante para 170 pessoas, equipado
para recepções de grande porte com buffet, mesas,
cadeiras, churrasqueira e cozinha industrial.

Informações: (41) 99989-1267/3322-8711 e eventos@fetaep.org.br
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FETAEP lança informativo do Programa
Nacional de Crédito Fundiário

O intuito é facilitar o acesso às informações sobre esta importante política pública
A nova versão do Manual de Operações do Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), aprovada
em junho de 2018, traz informações para a rede
de parceiros sobre a execução do programa. Para
facilitar o acesso da categoria às informações, a
FETAEP publica em novembro o novo informativo do
PNCF, que será enviado aos sindicatos filiados.

 Flávio de Lima, de São
Tomé, conheceu o PNCF
pelo Sindicato do município.

“É com muita alegria que a Federação apresenta o
material para agricultores familiares, assalariados rurais
e as pessoas interessadas em voltar ao campo por
meio da aquisição de um imóvel próprio. Estamos com
muita expectativa para a contratação de novos projetos,
para que cada vez mais concretizem o sonho da terra própria”, revela o secretário de Política Agrária, Alexandre Leal.
O Programa Nacional de Crédito Fundiário possibilita aos trabalhadores rurais e agricultores que têm pouca terra, acesso
precário à terra ou sem-terra possam adquirir seus imóveis rurais por meio do financiamento. O programa proporciona
também a construção das instalações básicas para a casa (luz, água e esgoto) e investimentos produtivos.
De acordo com o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, o programa é uma política pública do Governo Federal, e o
movimento sindical cumpre um importante papel de fazer a gestão e o controle social. “Precisamos atuar no processo
de mobilização, capacitação e organização dos trabalhadores e trabalhadoras, apoiando as lutas pelo direito à terra
e condições dignas para o ofício, produção e desenvolvimento nas áreas conquistadas”, ressalta Mueller.
O informativo traz os requisitos de acesso, as linhas com seus respectivos recursos e tetos, as regras para
o financiamento, os documentos necessários e outras informações essenciais para a operação.

VEJA COMO FINANCIAR UM IMÓVEL RURAL:
PASSO 1

PASSO 2
Escolha a terra pretendida, certiﬁque-se de que não há
pendências, reúna a documentação da propriedade e
organize a documentação pessoal juntamente com a
declaração de elegibilidade que o Sindicato fornecerá.

Procure o Sindicato de Trabalhadores
Rurais de seu município. Fale do seu
interesse em acessar o PNCF e faça a
Capacitação Inicial.

PASSO 4

PASSO 3
A proposta será encaminhada para o parecer do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CMDRS) para análise do imóvel, do
valor proposto e aprovação da elegibilidade. Aqui o
STR deve fazer contato com o Emater para, em
conjunto com a UTR (Unidade Técnica Regional),
fazer a vistoria e avaliação do imóvel.

PASSO 6
Encaminhe a proposta à
FETAEP para análise e
posterior encaminhamento
para UTE (Unidade Técnica
Estadual) e UGE (Unidade
Gestora Estadual).

PASSO 9
O cartório faz os registros
dos contratos e da
hipoteca. Após, o
agricultor precisa retirar o
contrato e levar ao Banco.

Com ajuda do Sindicato e do técnico por ele indicado, elabore sua proposta técnica. É
muito importante dialogar com o técnico no momento da elaboração do projeto de
ﬁnanciamento sobre as atividades que serão desenvolvidas, levando em consideração
a experiência do agricultor, a forma de comercialização e o zoneamento agrícola do
município. Aﬁnal, é um projeto de vida que está sendo elaborado.

PASSO 5

PASSO 7

A UTR realizará a vistoria do imóvel e vistoria social.

PASSO 8

Após aprovada pela UTE, pela UGE e
pela Câmara Técnica a proposta
segue para análise do Agente
Financeiro, que elabora os contratos
e encaminha para o cartório.

É o momento de assinar o documento de compra e venda e
pagar as taxas relacionadas à transferência do imóvel (as taxas
não precisam ser pagas pelo beneﬁciário no ato da assinatura,
pois estão incluídas no valor do ﬁnanciamento).

PASSO 10
Já com a terra, chegou o momento de você
implementar o projeto produtivo. Após três anos
de carência, é chegada a hora de começar a
pagar o ﬁnanciamento.
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PRINCIPAIS DOCUMENTOS PARA REALIZAR A PROPOSTA DE FINANCIAMENTO:
DOCUMENTOS DO IMÓVEL

PROPOSTA DE FINANCIAMENTO
1

Proposta de financiamento SIG/CF

8

Matrícula atualizada

2

Previsão de Recursos e Anuências

9

Cadeia dominial vintenária do imóvel

3

Proposta Técnica – Pré-projeto Pronaf A

10

Certidão Negativa Ônus, Gravames, Ações Reais e Reipersecutórias

4

Parecer sobre avaliação de preço do imóvel

11

Cópia do CCIR

Parecer e Ata do Conselho Municipal de

12

Certidão Negativa do ITR

5

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS)S

6

Parecer e Ata da Câmara Técnica

7

Relatório Vistoria Social

13
14

Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR
(Cadastro Ambiental Rural)l
Planta e memorial descritivo georreferenciados com uso atual
PROPONENTE/CÔNJUGE

15
16

DAP ativa ou Declaração de experiência em atividade agropecuária
Declaração de Elegibilidade e Relatório de Apuração
de Renda Líquida Agropecuária

17

Perfil do Proponente

18

DAP pais (quando for “Filho de Agricultor Familiar”)r”

19

Certificado Individual de Capacitação Inicial

20

Cópia do RG ou documento de identidade

21

Cópia do CPF

22

Cópia certidão de nascimento, casamento ou declaração de convivência

23

Comprovante de residência
VENDEDOR/CÔNJUGE

 Família Moura adquiriu, por meio do Programa, uma propriedade
de 3,5 alqueires e produzem hortifrutigranjeiros 100% orgânicos.

Capacitação PNCF

 Com cerca de 150 participantes, em 16 de outubro, o STTR de Astorga
recebeu trabalhadores da cidade de Guaraci, Munhoz de Mello, Nossa
Senhora das Graças e Mandaguari para a capacitação do Programa
Nacional de Crédito Fundiário. Os jovens rurais de Tamarana também
lotaram o Sindicato do município para debater sobre o Programa.

24

Declaração de intenção de venda

25

Cópia do RG ou documento de identidade

26

Cópia do CPF

27

Cópia certidão de nascimento, casamento ou declaração de convivência

28

Declaração Negativa de Débitos (INSS, FGTS, vendedor e cônjuge)f

29

Certidão Negativa Ações Cíveis, pessoais e reipersecutórias

Capacitação inicial

 Os trabalhadores rurais de Cantagalo, Virmond e Laranjeiras do Sul
fizeram a Capacitação Inicial, na semana de 15 a 19 de outubro. O secretário
de Política Agrária, Alexandre Leal, agradeceu a presença de todos e falou
sobre o momento importante para mobilizar e fortalecer o MSTTR.
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FETAEP integra diretoria do FUNDEPC

Fundo é voltado ao desenvolvimento do agronegócio com ênfase na defesa sanitária
No dia 9 de outubro, os integrantes do Fundo de
Desenvolvimento da Agropecuária do Paraná
(Fundepec) escolheram, por aclamação, os
membros da diretoria para os próximos três
anos (2018-2021). A eleição ocorreu na sala
de reuniões do Senar/PR, com a participação
de representantes das 11 instituições que
formam o Conselho Deliberativo da entidade. O
presidente da FETAEP, Ademir Mueller, faz parte
do Conselho Fiscal e Administrativo e o vicepresidente, Marcos Brambilla, está na suplência.
Criado em 1996, o Fundo é uma instituição sem
fins lucrativos, formada por 11 entidades do setor
privado ligadas à produção animal. Sua principal
finalidade é dar suporte ao desenvolvimento
do agronegócio estadual com ênfase na defesa
sanitária. O Fundepec também administra
os fundos emergenciais para eventuais
problemas sanitários na pecuária paranaense.
Nos últimos meses, o Fundepec tem contribuído
diretamente na construção de alguns

 Instituição é formada por 11 entidades ligadas à produção animal

Crédito: FAEP

postos para completar a estrutura de fiscalização
interestadual, fundamental dentro do processo no
Paraná de busca pelo status de área livre de febre
aftosa sem vacinação. Ainda, recursos da entidade
foram alocados para a melhoria da infraestrutura do
Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti, da Agência
de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

Decreto cria condições para a regularização
ambiental em propriedades rurais
Foram atendidos dispositivos do código florestal brasileiro e regulamentada lei estadual
A FETAEP acompanhou de perto a assinatura do decreto
que criou condições para a regularização ambiental em
propriedades rurais no Paraná, no dia 29 de outubro,
pelo Governo do Estado. O decreto atende dispositivos
do código florestal brasileiro e regulamenta a lei estadual
18.295/14, que trata da questão ambiental no Paraná.
Para o presidente da Federação, Ademir Mueller,
os pequenos produtores serão muito beneficiados
pela regulamentação. “A partir de agora, eles
terão tranquilidade para produzir e consolidar
suas áreas de preservação”, disse. Ou seja,
garante segurança jurídica ao setor produtivo.
Segundo ele, com a medida, os pequenos agricultores
terão a oportunidade de regularizar a situação de
suas propriedades e acessar novas linhas de crédito
para melhorar a produtividade com “a consciência
de que é possível produzir mais com o uso da
tecnologia, sem precisar degradar e desmatar”.

REGRAS
A regulamentação define formas, prazos e procedimentos
para a regularização ambiental das propriedades

Crédito: AEN

 Pequenos proprietários serão os maiores beneficiados do decreto

rurais no Paraná. Além disso, estabelece ações a
serem desenvolvidas por produtores rurais para
adequar seu imóvel à legislação ambiental.
O decreto também envolve a inclusão da propriedade
no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que já
conta com 400 mil imóveis rurais cadastrados
somando mais de 16 milhões de hectares, além de
Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas
e de Compensação de Reserva Ambiental.
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PROSOLO avança pelo Paraná

Saiba como está o andamento do Programa no Estado
 Programa promove a conservação do solo e da água, oferecendo
suporte aos agricultores com treinamento e pesquisa.

Criado em 2016, o Programa Integrado de
Conservação de Solo e Água do Paraná (PROSOLO)
já ganhou corpo e se consolida no Paraná como
grande instrumento a favor de uma agricultura
mais sustentável. O programa busca a mobilização
e conscientização de todos os produtores rurais
para que cumpram com suas obrigações de cuidar
e preservar o solo e a água, atendendo também
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
“O ano de 2017 foi marcado pela divulgação do
Programa, e, agora estamos colhendo vários
frutos desse trabalho”, comenta o secretário de
Política Agrícola da FETAEP, Marcos Brambilla.
Segundo ele, já são 211 profissionais treinados

no Paraná para a elaboração de projetos de
conservação de solo e água em propriedades
rurais. “Contamos também com a adesão de
1.334 produtores ao PROSOLO, que usufruirão
de prazo maior para apresentação do projeto
conservacionista de sua propriedade”, afirma.
Porém, de acordo com Brambilla, o PROSOLO
está apenas no início de suas atividades e há
ainda muito que fazer. “Sabemos que o cuidado
com o solo e a água deve ser uma ação contínua.
O foco é trabalhar firme em defesa do solo para
que a longo prazo possamos, novamente, ter
uma terra mais competitiva do ponto de vista
econômico, mas também ambiental”, conclui.

PROSOLO – Cenário atual
100 operadores de máquinas de consórcios treinados pelo PRORURAL na execução
de estradas rurais integradas aos princípios conservacionistas.
Publicação do “Manual de Adubação e Calagem do Estado do Paraná”.
Criação do maior Programa de Pesquisa Aplicada em Manejo e Conservação de Solo e Água do país.
Estabelecimento de parcerias para a implantação do PRONASOLOS PARANÁ.
Início das ações do subprograma Moringa Cheia nas áreas do entorno dos reservatórios da Sanepar.
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Aconteceu

A secretária de Mulheres da FETAEP, Marucha Vettorazzi,
participou da reunião da Regional Noroeste em Umuarama,
no dia 10 de outubro. Entre os temas debatidos estavam
o planejamento para a Marcha das Margaridas de 2019,
grande mobilização em massa que deverá contar com
a presença de mulheres da Regional de Umuarama. A
reunião também discutiu questões do dia a dia sindical,
assim como seus esforços para fortalecer o Movimento
Sindical. O Crédito Fundiário também esteve em debate.

A nova diretoria do STTR de São Tomé se reuniu, em 15 de
outubro, para a primeira reunião, e contou com a participação
de ex-diretores e funcionários. A divulgação do Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), a habitação rural, o
seguro de vida aos associados e a preparação para a Marcha
das Margaridas foram alguns dos temas abordados.

O final do mês de outubro em Ubiratã foi marcado pela
realização do Campo Jovem em Ubiratã, na Regional
Campo Mourão. “O evento teve o objetivo de mostrar as
oportunidades que o campo oferece à juventude rural”, conta
o secretário de Juventude, Alexandre Leal. Na ocasião, fez
um relato sobre o Movimento Sindical, as políticas públicas
e os programas que viabilizam a agricultura familiar.
O Sicredi esteve presente para propor soluções de educação
financeira e linhas de crédito. No encerramento, o grupo visitou a
propriedade de produção olerícola, onde foi realizado o encontro.

Os secretários da FETAEP, Marcos Brambilla e Cláudio
Rodrigues, estiveram em 10 de outubro na Regional Oeste,
em Palotina. No encontro, o futuro do Movimento Sindical
foi colocado em debate, além de assuntos relacionados à
agricultura familiar e à defesa dos interesses da categoria.

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, e o secretário de
Políticas Sociais, Carlos Gabiatto, representaram a entidade
na posse da nova diretoria do STTR de Ortigueira, em 20 de
outubro, presidida novamente por José Aparecido Luiz. “Foi
uma linda e memorável posse. Fiquei muito feliz em tê-los
prestigiado pela terceira vez consecutiva”, comentou Mueller.

A FETAEP deseja que o
espírito de Natal seja vivenciado
por todos, com muito amor,
harmonia e bondade.

Feliz Natal
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