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Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná.

Após um pouco mais de um ano 
construindo, a nova sede da FETAEP 
(Federação dos Trabalhadores 

Rurais Agricultores Familiares do Estado 
do Paraná) foi inaugurada no dia 22 de 
fevereiro com a presença do secretário 
de Agricultura e Abastecimento, Norberto 
Ortigara, representando o governador 
Beto Richa, e do vice-prefeito de 
Curitiba, Eduardo Pimentel Slavieiro. 

Também estiveram presentes, além 
da base sindical da Federação e de sua 
diretoria executiva, o secretário de Política 
Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovaris, 
representando o presidente Aristides 
dos Santos; João Luis Rodrigues Biscaia 
representando o Senar/PR e a FAEP; 
Silval Dias dos Santos, chefe do IBGE 
Paraná; Walter Dresch, presidente da 
FETAESC e representante da Regional Sul 
da CONTAG; e o presidente do Emater, 
Rubens Niederheitmann; entre outros. 

A inauguração iniciou na área externa 
da Federação, sobre o monumento com 
a placa inaugural com o nome de toda a 
diretoria da Gestão 2015/2019. A placa 
foi descerrada pelo presidente Ademir 
Mueller, pelo representante da CONTAG, 
Antoninho Rovaris, pelo secretário 
Ortigara, e pelo vice-prefeito, Eduardo 
Pimentel Slavieiro. Após, a solenidade 
contou com a benção do padre Aurélio 
Fratus, que em sua fala resgatou a 
atuação da Santa Paula Isabel Cerioli, 
que atuou fortemente no acolhimento 
de crianças órfãs dos camponeses a 
partir de 1853, na Itália, presenteando 
a FETAEP com uma imagem da Santa.

Continua nas páginas 4 e 5.

Encontro de Assalariados 
prepara CCTs
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FETAEP inaugura 
sua nova sede
e comemora 55 anos 
de lutas e conquistas
Em clima de alegria, o MSTTR 
Paranaense comemorou a 
conquista de sua nova sede 
com a presença de autoridades 
e lideranças sindicais.

• Diretoria executiva orgulha-se de mais esta grande conquista.
Págs. 6 a 9

Show Rural 2018 e a 
participação da FETAEP 
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São Tomé

A primeira reunião do ano com trabalhadores da Usina de Tapejara 
foi realizada pelo STTR de São Tomé em 31 de janeiro. O encontro 
discutiu a implantação da bolsa de qualificação aos trabalhadores 
que ficarão dois meses em treinamento, com o contrato de 
trabalho suspenso. Todos manterão o vínculo com a empresa e 
retornarão às atividades normais a partir de 1 de abril, quando se 
inicia a safra 2018.

Mais um ano se inicia para o Movimento Sindical com 
a realização do Show Rural Coopavel. Pelo 13º ano 
consecutivo participamos desse importante espaço 

de conhecimento, com uma estrutura mais enxuta, porém não 
menos significativa. A participação do MSTTR, que antes era 
de extensão estadual, se deu em 2018 em caráter regional. 

Levamos, via convênio FETAEP/Senar, 2500 agricultores ao evento. 
Tal decisão, recomendada pelo Senar e referendada pelo MSTTR, 
visou otimizar a qualidade da visita. Ao estimularmos a participação 
de pessoas do próprio Oeste propiciamos que encontrem, em suas 
propriedades, praticamente as mesmas características de clima, 
solo e tipo de culturas que veem no Show Rural. Diferentemente de 
alguns agricultores que vinham antes de localidades mais remotas 
do Estado, já com outras características climáticas. Claro que o dia 
não era perdido, afinal uma coisa ou outra sempre aprendemos. 
Porém, ao avaliarmos a atual conjuntura econômica, concordamos 
que neste momento seria melhor otimizar a visita local.

No entanto, a Regional Oeste da FETAEP conquistou junto 
à COOPAVEL, mediante o nosso vice-presidente, Marcos 
Brambilla, que é da Regional, o almoço para mais 4,5 mil 
participantes oriundos das demais Regionais da Federação 
(Sudoeste, Centro-Sul, Curitiba, Vale do Ivaí, entre outras).

Ficamos felizes com os resultados, já que passaram pelo estande 
da FETAEP cerca de 7 mil pessoas no decorrer da semana. Felizes 
por podermos propiciar um momento de aprendizado entre a 
categoria trabalhadora rural. Leiam mais sobre a nossa participação 
neste importante evento nas páginas 6, 7, 8 e 9 do nosso Jornal.

Desejo a todos um excelente ano. Que saibamos encarar os desafios 
que nos esperam em 2018. Será um ano muito desafiador, em 
que sentiremos na pele os reflexos da lei da reforma trabalhista. 
Teremos também as eleições, importante momento em que 
poderemos mudar o destino do nosso país. Vamos procurar 
eleger gente nova, ficha limpa e não reeleger corruptos.

Também teremos em 2018 o início da construção do III Congresso 
Temático e Eleitoral dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, 
que acontecerá no primeiro trimestre de 2019. Concentraremos 
esforços ainda em 2018 para adequação 
aos estatutos, regimento interno, 
plenárias, entre outras ações 
que envolvem a etapa 
preparativa do evento.

Boa leitura!

Ademir Mueller 
Presidente da FETAEP

FETAEP e o 
Show Rural

A FETAEP participou da entrega de dois tratores financiados pelo 
PRONAF Mais Alimento, no município de Cantagalo, no final de 
janeiro. Os projetos, realizados pelo STTR de Cantagalo, 
beneficiaram as famílias Rogélio Porto e Cedenir Mutschall, do 
distrito do Cavaco, em Cantagalo. Representando a Federação 
estava o secretário de Juventude, Meio Ambiente e Agrária, 
Alexandre Leal; o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais, o presidente Pedro Leal; e o Banco do Brasil o gerente geral 
da agência de Cantagalo, Elon Carlos de Souza.

Cantagalo

É com pesar que registramos o falecimento do presidente do STTR 
de Santa Fé e companheiro de luta sindical, José Arlindo Pedrazani, 
ocorrida na manhã de 14 de fevereiro. Ele foi vítima de um infarto 
fulminante enquanto trabalhava na roça. O secretário de 
Assalariados e de Previdência Social, Carlos Gabiatto, esteve no 
velório, levando pessoalmente as condolências de toda a diretoria 
da FETAEP.

Luto

Na tarde de 09 de fevereiro foi realizada pelo STTR de Guaraci, pela 
FETAEP, pela Emater e a pela Cohapar, a palestra Geração de 
Renda para agricultores que estão recebendo as suas casas pelo 
Programa Nacional de Habitação Rural.

Guaraci
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SENAR PR

FEVEREIRO 2018

CONHECIMENTO PARA PRODUZIR

Conhecer as necessidades regionais e trabalhar para atende-las da melhor forma é um 

compromisso do SENAR-PR com os produtores rurais paranaenses. Através de seu catálogo 

de cursos, a instituição oferece uma ampla gama de possibilidades de aperfeiçoamento técnico 

nas mais variadas culturas.

Mas o cuidado com quem trabalha para colocar o alimento na mesa do povo brasileiro vai além. 

Na metade de 2017 o SENAR-PR iniciou o curso “Produção de uvas rústicas para produção de 

sucos e vinhos”, criado sob medida para atender à demanda dos produtores de uva de São José 

dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Criado a partir da percepção do sindicato rural 

local, essa iniciativa teve grande sucesso, com participação ativa dos produtores, muitos dos 

quais já iniciaram verdadeiras revoluções nas propriedades.

É o caso da viticultora Marcia Vailati, que passou a produção de 60 quilos de uva anuais para 

700 quilos da fruta, atentando para o manejo do solo, das plantas e o cuidado com as doenças. 

Mirando o turismo rural, a produtora está aproveitando muito melhor o potencial produtivo da 

sua propriedade, aliando conhecimento, renda e bem-estar.

Esse curso foi finalizado em fevereiro deste ano, mas outros poderão ser criados conforme 

as necessidades locais, pois cada região possui uma realidade diferente de produção e o 

SENAR-PR busca soluções para todas elas.

Regional Centro-Sul

Primeira reunião do ano da Regional Centro Sul da FETAEP 
aconteceu no início de fevereiro, com a presença da Secretária de 
Mulheres e de Políticas Sociais, Marucha Vettorazzi. Na ocasião, os 
Sindicatos da Regional planejaram ações e traçaram estratégias de 
lutas para o primeiro semestre.

São Jorge do Patrocínio

Parabéns ao Sindicato de São Jorge do Patrocínio pela posse da 
nova diretoria, que aconteceu no dia 14 de dezembro. A cerimônia 
contou com a presença do secretário de Assalariados(as) Rurais e 
de Previdência Social, Carlos Gabiatto. A FETAEP deseja uma ótima 
gestão a Egídio Facci, presidente reeleito!

Barbosa Ferraz

No dia 08 de dezembro foi realizada a assembleia de previsão 
orçamentária do STTR de Barbosa Ferraz. O evento contou com 
a presença de 110 pessoas. Houve entrega de brindes a todos os 
associados e encerramento com almoço, feito pelas próprias 
associadas.

Habitação Rural

No dia 14 de dezembro a FETAEP participou da solenidade de 
entrega de mais dez casas rurais do Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR), em Francisco Alves. O secretário de 
Assalariados e Previdência Social, Carlos Gabiatto, foi quem 
representou a FETAEP no ato de entrega. A Federação entrou 
como entidade organizadora, responsável por toda a 
documentação e construção. Parabéns às famílias beneficiadas 
que passaram o 1º Natal na casa nova.
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“Há 150 anos, na Itália, Santa Paula começou a pensar nisso aqui, 
que os camponeses também mereciam educação, formação e 
acolhimento. Ela deu uma educação, uma casa, uma formação 
a estas crianças para que um dia elas pudessem transformar o 
mundo. Fazendo já naquela época um pouco do que vocês fazem 
aqui. Portanto, entrego a vocês uma imagem dessa mulher para que 
ela possa cuidar dessa nova casa e de todos que aqui trabalham, 
assim como de todos os agricultores”, padre Aurélio Fratus.

Após o descerramento da placa inaugural, realizado na 
área externa da Federação, convidados e autoridades 
foram encaminhados ao auditório da FETAEP para 

dar continuidade à solenidade de inauguração. No local, os 
convidados puderam conhecer um pouco mais sobre a obra e 
o histórico do processo de venda e aquisição do novo terreno, 
assim como todo andamento e execução da construção.

Emocionado, o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
agradeceu a presença e enalteceu o trabalho do 
secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, pedindo que 
levasse o abraço da FETAEP ao governador. Valorizou 
também a parceria de quase 14 anos com o Senar/
PR, “que através de repasse via convênio contribui 
para alavancar e impulsionar a agricultura familiar no 
Paraná mediante a formação e a capacitação”, disse. 

Mueller fez em sua fala um pequeno resgate de como foi estar 
à frente da Federação durante o processo de venda da antiga 
sede à UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) 
em 2012. “Rejeitamos de início a ideia, mas depois, inclusive 

por orientação do nosso departamento jurídico, acabamos 
cedendo, pois corríamos o risco de ter nossa antiga sede 
desapropriada”, relembrou Mueller, que aproveitou o momento 
para colocar as instalações da Federação à disposição para as 
entidades que tiverem interesse em alugar a área hoteleira.

A solenidade foi encerrada com uma visita de algumas 
autoridades pelas novas instalações da FETAEP.

Autoridades prestigiam inauguração da FETAEP

• Mueller fez em sua fala um pequeno resgate de como foi estar 
à frente da Federação durante o processo de venda da antiga 
sede à UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

“Alegria em estar aqui em nome de Santa Catarina neste momento 
que se inaugura uma estrutura maravilhosa como essa. Tenho visto o 
trabalho e a dedicação para com esta obra e fico feliz quando vejo esta 
diretoria, na noite de hoje, fazendo isso de forma clara e transparente”, 
Walter Dresch, presidente da FETAESC e representante da Regional Sul.

“A data de hoje é marcada por dois grandes acontecimentos. 
Primeiro, lembrar que há 55 anos um grupo de agricultores tomou a 
iniciativa de iniciar essa organização; e segundo, passados 55 anos, 
chegamos aqui com essa magnífica sede, fruto de um trabalho de 
ano após ano, que envolveu muitas mãos. Parabéns à FETAEP”, o 
secretário da Agricultura Familiar da CONTAG, Antoninho Rovaris.

“Parabenizo a FETAEP por toda essa capacidade organizativa 
em seus 55 anos de atuação, dos quais 40 anos eu acompanhei. 
Isso mesmo! Só não acompanhei mais porque antes eu era “piá 
de cabo de enxada” e estava lá, com meu Sindicato, com meu pai, 
com muito orgulho. Parabéns FETAEP, por essa visão estratégica, 
por esse investimento importante, com certeza fruto de muito 
esforço coletivo. Somos e continuaremos sendo parceiros”, Norberto 
Ortigara, secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.

“Estamos observando no semblante de vocês a alegria de estar 
inaugurando esta nova casa e comemorando os 55 anos. Somos 
parceiros e continuaremos sendo, como já ocorre na ação conjunta para 
a concretização do Censo”, Sinval Dias dos Santos, chefe do IBGE.

“Parabenizo a Federação pelos seus 55 anos de trabalho e contribuição 
efetiva para o desenvolvimento da agricultura familiar no Paraná e 
também por esta belíssima obra, que vai sediar importantes decisões 
daqui para frente. Manifestamos nosso apoio e a continuidade das 
nossas parcerias”, presidente Instituto EMATER, Rubens Niederheitmann.

“Alegria imensa em estar vivenciando esse momento histórico. Que estes 
55 anos sirvam de exemplo e estímulos para que continuemos a nossa 
luta por mais 55 anos. As pessoas que vivem no campo, com muito 
trabalho e suor, ajudaram a construir isso. Tivemos a responsabilidade 
de conduzir esse projeto. E vocês aqui presentes, que representam 
os milhares de agricultores, têm também a responsabilidade de 
conduzir essa instituição a serviço dos trabalhadores que tiram da 
terra seu sustento. Que possamos acolher aqui pessoas. Nenhuma 
ação dessa instituição teria êxito se não soubéssemos ser parceiros e 
ter parceiros como temos hoje. A presença de vocês aqui reflete isso. 
Vida longa aos trabalhadores no campo no Estado do Paraná”, Marcos 
Brambilla, vice-presidente da FETAEP e secretário de Política Agrícola.

“Me sinto muito feliz por, como secretário de Finanças e Administração, 
poder contribuir com a minha parte, ajudando a gerenciar esse projeto 
construído por várias mãos. Um sonho de 55 anos! O sindicato é a 
segunda casa do trabalhador rural. Usem esse espaço, ele pertence a 
vocês”, Cláudio Rodrigues, secretário de Organização e Formação Sindical.

“Este é um dia muito especial para todos nós aqui. Esta federação 
foi construída a muitas mãos. Participaram dessa construção 
não apenas aqueles que ergueram essas paredes, que lhe deram 
forma, textura, luz e colorido. Ela também não é fruto apenas de 
um dos seus idealizadores. Este sonho, aqui materializado carrega 
consigo uma história longa, intensa e muito bonita. História de 
muita luta, engajamento e trabalho árduo”, Marucha Vettorazzi, 
secretária de Mulheres e Políticas Sociais da FETAEP.

“Todos os assalariados que com o seu suor contribuíram com o sindicato, 
de sua base, contando as moedas para pagar sua mensalidade, 
também deram sua contribuição para que tivéssemos uma sede 
desta magnitude. Que ela possa abrigar a cada trabalhador e a cada 
trabalhadora quando aqui estiver”, Carlos Gabiatto, secretário de 
Assalariados e de Previdência Rural da FETAEP e presidente da FETARP 
(Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná).

“Nesses últimos 55 anos a juventude rural teve uma grande contribuição 
para o nosso Movimento Sindical chegar até onde chegou. E tenho 
certeza, que daqui pra frente é um compromisso assumido com a 
juventude rural paranaense, o grande desafio que nós temos, não 
só no nosso estado, mas também no nosso Brasil que é trabalhar a 
sucessão rural. Dar condições para que nossa juventude permaneça 
no campo com qualidade de vida, fortalecendo um campo com gente, 
nosso sindicato e a agricultura familiar”, Alexandre Leal dos Santos, 
secretário de Juventude, Meio Ambiente e Agrária da FETAEP.

“Prazer estar aqui numa data magnífica como essa, com a inauguração 
dessa linda sede. E hoje a nossa parceria FETAEP/FAEP/SENAR 
é muito boa. Para nós é comum falar em parceria. Discutimos e 
debatemos, mas com a dignidade e respeito de cada um, sem 
mesquinhez, cada um defendendo o seu ponto. O interesse é um só, 
o bem-estar da família rural paranaense. Temos uma integração 
importante que merece ser valorizada. Parabéns à diretoria da 
FETAEP”, diretor financeiro da FAEP, João Luis Rodrigues Biscaia.
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Situada no bairro Rebouças, em Curitiba, o terreno conta 
com mais de 3.700 m². A construção, que iniciou em 
abril de 2016, possui uma moderna estrutura com 

espaço suficiente para alojar toda a área administrativa 
da Federação e também hospedar os dirigentes sindicais 
da base que participam dos eventos da FETAEP.

São aproximadamente 4.300 m² de área construída, entre 
área administrativa e prédio hoteleiro, que possui 50 
apartamentos. “A obra foi toda pensada no bem-estar 
da base da Federação, composta por 308 Sindicatos 
filiados. Os dirigentes, que muitas vezes viajam por horas 
e horas, precisam de acomodações confortáveis para uma 
boa e tranquila noite de sono”, comenta o presidente da 
FETAEP, Ademir Mueller. Para ele, a concretização de tão 
importante projeto representa um sonho realizado. 

Conheça a nova casa do trabalhador e
da trabalhadora rural no Paraná

HiSTóRiCO

Processo de mudança da FETAEP iniciou em 2012

Em maio de 2012, a FETAEP iniciou um projeto ousado 
e inovador após ter vendido sua antiga sede à 
UTFPR - que tinha planos de expandir sua atuação 

para o outro lado da rua, na Avenida Silva Jardim. Entre a 
conclusão da venda, a localização do terreno, negociação, 
compra, início do projeto arquitetônico, contratação de 
construtora e execução da obra passaram-se seis anos. 

• Situação do terreno comprado pela FETAEP em 2012.

O prédio administrativo possui 3 andares. O térreo, com 
uma ampla recepção, duas salas de aula e um auditório para 
150 pessoas. No 1º, 2º e 3º andar estão instalados todos 
os departamentos administrativos da Federação. Já a área 
hoteleira possui capacidade para hospedar até 150 pessoas. A 
sede conta também com restaurante e amplo estacionamento.

Toda esta trajetória chegou ao fim em 22 de fevereiro quando 
a FETAEP inaugurou suas novas instalações. “O Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do 
Paraná está em festa. Concretizamos a realização de um 
sonho graças ao empenho e dedicação dessa diretoria 
e da base sindical que deu total apoio à nossa gestão”, 
desabafou o presidente da FETAEP, Ademir Mueller.

• Nova sede conta com prédio administrativo e hoteleiro. • 50 apartamentos com capacidade para hospedar 150 pessoas.

• Restaurante amplo e arejado.

• 4 de julho de 2016.

• 22 de setembro de 2016. • 15 de maio de 2017.
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SHOW RURAL 2018 supera as expectativas
Agricultura familiar buscou conhecimento e tecnologia no Show Rural, em Cascavel.

Aprender e inovar. Estes são dois dos motivos que 
levam e estimulam a procura da agricultura familiar 
pelo parque tecnológico do Show Rural Coopavel 

– que aconteceu na primeira semana de fevereiro, de 5 
a 9, em Cascavel (Oeste do Paraná). E, justamente por 
reconhecer e valorizar a importância desse intercâmbio 
tecnológico, é que a FETAEP e os Sindicatos da Regional 
Oeste da Federação levaram cerca de 7 mil agricultores 
familiares a Cascavel no decorrer da semana. 

Foram, em média, cerca de 1200 visitantes por dia que 
buscaram, segundo o secretário de Política Agrícola da 
FETAEP, Marcos Brambilla, informações sobre a diversificação 
e melhoria da produção. “O nosso público, que tem propriedade 
pequena, esteve aqui para procurar outras alternativas 
de renda e dialogar com quem realmente conhece do 
assunto, que são os pesquisadores, os extensionistas 
rurais, os expositores, entre outros”, menciona Brambilla.

“Por dia, recebemos 25 caravanas vindas dos municípios da 
região Oeste e também de outras regiões do Estado, com apoio 
do Senar e da Coopavel. Lá orientamos os visitantes sobre os 
locais de interesse da agricultura familiar e também destacamos 
o papel do Movimento Sindical a favor da categoria trabalhadora 
rural. Tudo com vistas a otimizar o dia de campo, uma vez que 
o parque tecnológico é muito grande”, conclui Brambilla. 

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, assim como todos 
os integrantes da diretoria da FETAEP - Marcos Brambilla, 
Marucha Vettorazzi, Cláudio Rodrigues, Carlos Gabiatto 
e Alexandre Leal - estiveram presentes no decorrer da 
semana de Show Rural. Para Mueller, o Show Rural é uma 
escola tecnológica a céu aberto com canteiros, novas 
cultivares, máquinas, práticas inovadoras, muita tecnologia 
na produção de grãos, criação de animais, hortaliças, entre 
outros. “Ou seja, lá aprendemos que podemos produzir 
mais e melhor no mesmo espaço de terra”, destaca.

• Semana agitada para o MSTTR na Região Oeste.

FETAEP estimula o conhecimento e o aprendizado

A FETAEP entende que a agricultura familiar tem o direito 
e o dever de caminhar junto com o desenvolvimento e 
a tecnologia. E, justamente por isso que, em parceria 

com o Senar/PR e com a Regional Sindical Oeste da Federação, 
participou pelo 13º ano consecutivo do Show Rural com 
otimismo e disposição para recepcionar e atender as caravanas 
de agricultores familiares que chegavam ao seu estande. 

A Federação espera que, bem informada e segura, a 
família trabalhadora rural tome decisões mais acertadas 
e também ousadas. “Quem sabe esse dia de campo 
represente o pontapé inicial para um empreendimento 
ou projeto ainda maior e mais organizado”, deseja o 
secretário de Política Agrícola da FETAEP. Para ele, ao 
somar estes pontos a propriedade familiar tem tudo para 
ser mais eficiente, já que a margem de lucro da agricultura 
familiar é pequena diante da quantidade que produz.

• A Federação espera que, bem informada e segura, a família 
trabalhadora rural tome decisões mais acertadas e também ousadas.
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Agricultura familiar pede agilidade
na regulamentação da Lei 13.178/2015
FETAEP debate regularização fundiária no Show Rural e pede agilidade ao INCRA.

• No Paraná, segundo o Instituto de Terras, Cartografia e 
Geologia do Paraná (ITCG), são 80 mil propriedades com titulação 
irregular. Dessas, 40 mil estão localizadas em faixa de fronteira, 
15 mil em terras devolutas e 25 mil em terras particulares.

Regularização fundiária em faixa de fronteira foi tema 
de uma audiência no auditório do Show Rural no dia 9 
de fevereiro. Entidades representativas da agricultura 

familiar, entre elas a FETAEP, discutiram juntamente ao 
INCRA a situação dos produtores rurais que enfrentam, 
diariamente, problemas relacionados à titulação de suas terras 
em virtude da não regulamentação da Lei 13.178/2015. 

Tal situação, segundo o vice-presidente da FETAEP, Marcos 
Brambilla, causa muito transtorno para milhares de produtores 
rurais, uma vez que prejudica a comercialização e o acesso às 
políticas públicas destinadas ao desenvolvimento da agricultura 
familiar. “Além disso, a falta da regulamentação da Lei traz 
insegurança jurídica e prejudica a partilha da herança entre 
os filhos e também todo processo de inventário familiar”, 
comenta Brambilla. Ou seja, nada se desenvolve se esse 
título não tiver legitimidade, já que a família fica amarrada. 

No Paraná, segundo o Instituto de Terras, Cartografia e 
Geologia do Paraná (ITCG), são 80 mil propriedades com 
titulação irregular. Dessas, 40 mil estão localizadas em faixa 
de fronteira, 15 mil em terras devolutas e 25 mil em terras 
particulares. Só em Santa Helena (Oeste do Estado), por 
exemplo, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais do município, Flávio Back, são 68 
propriedades nesta situação. “Recentemente atendemos um 
agricultor de 78 anos que há 50 possui a propriedade. Hoje, 
doente, ele está muito preocupado com o futuro dos cinco 

• “A falta da regulamentação da Lei traz insegurança jurídica e prejudica a 
partilha da herança entre os filhos e também todo processo de inventário 
familiar”, comenta Marcos Brambilla, vice-presidente da FETAEP.

filhos e dos seus irmãos que também trabalham e vivem na 
propriedade de 6 alqueires”, comenta Back, que se angustia com 
a situação e com a inoperância dos órgãos governamentais. 

Por estas e outras famílias é que a FETAEP organizou 
este encontro para buscar um respaldo a estas pessoas 
que precisam de segurança jurídica. “A expectativa é que 
o INCRA e o governo federal tomem atitudes concretas. 
Precisamos definir a situação dessas famílias o quanto 
antes”, complementa Brambilla. As entidades envolvidas 
entregaram, ao final do evento, um documento ao INCRA 
e também enviaram ao presidente Michel Temer.

O superintendente do INCRA no Paraná, Walter Nerival 
Pozzobom, e o coordenador-Geral do INCRA, Stanislau Antônio 
Lopes, estiveram presentes ouvindo e recebendo os anseios dos 
agricultores presentes. Ambos reconheceram a superficialidade 
da lei 13.465/2017, que trata da regularização fundiária rural e 
urbana, e a necessidade de um decreto que a complemente, já 
que ficou simplificada demais. “Precisamos de força política e de 
mobilização para que ela realmente funcione”, disse Stanislau.

Parceiros – Assintrafep (Associação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais da Regional Oeste da FETAEP), AMOP 
(Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), Fórum Oeste 
em Desenvolvimento, Coopavel, Lar Cooperativa Agroindustrial, 
Caciopar (Coordenadoria das Associações Comerciais do Oeste 
do Paraná), Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB).

Produtores familiares demandam a retomada 
da Feira de Sabores Estadual

No Show Rural, no dia 07 de fevereiro, a FETAEP, 
os Sindicatos da Regional Oeste e os agricultores 
familiares do Oeste demandaram do governo 

do Estado, por meio da SEAB e Emater, a retomada da 
Feira de Sabores estadual e o fortalecimento das feiras 
regionais. Norberto Ortigara, secretário da Agricultura, e 
Rubens Niederheitmann, presidente da Emater, ouviram 
os pedidos e solicitaram a formação de uma comissão 
para tratar dos encaminhamentos da demanda. “Vamos 
acompanhar de perto os trabalhos para a retomada desse 
importante espaço para a agricultura familiar”, diz Marcos 
Brambilla, vice-presidente e secretário de Política Agrícola.

• Governo ouviu proposta e ficou de avaliar 
as condições para realização da feira.
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Dirigentes do IAPAR, Itaipu, Parque Tecnológico de 
Biociências de Toledo (Biopark), Centro Internacional de 
Energias Renováveis (Cibiogás) e do Sistema Regional 

de Inovação do Oeste do Paraná, ligado ao Programa Oeste 
em Desenvolvimento, assinaram na manhã de 07 de fevereiro, 
no 3º dia de Show Rural, um termo de cooperação para a 
realização de atividades conjuntas na região Oeste do Paraná. 

Os projetos em parceria privilegiarão atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia 
nos campos da agricultura, meio ambiente, meteorologia, 
fruticultura, produção leiteira, biogás, biofertilizantes e 
alimentos nutracêuticos. O vice-presidente da FETAEP, 
Marcos Brambilla, acompanhou a assinatura.

No Show Rural, FETAEP acompanhou lançamento do iAPAR

• O vice-presidente da FETAEP, Marcos Brambilla, 
acompanhou de perto a assinatura do termo.

2018 será um ano desafiador para a agricultura familiar

• Marcos Brambilla, vice-presidente da FETAEP e secretário de Política Agrícola, fala de suas expectativas para o ano agrícola de 2018.

O ano de 2018 promete ser um ano bem agitado 
para o Movimento Sindical dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras Rurais do Paraná (MSTTR). 

De um lado as questões envolvendo as lutas para a 
manutenção de alguns direitos arduamente conquistados, 
como as que vem sendo realizadas no caso das Reformas 
Trabalhista e Previdenciária, e do outro as ações pautadas 
na qualificação e na melhoria da aplicação do crédito rural.

Para o vice-presidente da FETAEP e secretário de Política 
Agrícola, Marcos Brambilla, para 2018 a Federação focará seu 
trabalho – no que diz respeito à área agrícola – na busca por 
mais acesso ao crédito, como o PRONAF (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar), por exemplo. 
“Nosso foco será incluir novas famílias que, atualmente, 
estão afastadas das linhas de crédito disponíveis – seja por 
desconhecimento ou dificuldade. Sabemos que o crédito 
não foi feito só para os agricultores familiares consolidados 
e que o crédito rural deve servir para o desenvolvimento e 
estruturação de novas propriedades”, comenta Brambilla.

Ao citar o PRONAF, Brambilla adianta quais são as suas 
expectativas para o Plano Safra desse ano. “Compreendemos 
as dificuldades pelas quais o país vem passando, mas 
esperamos – minimamente – manter as condições já 
conquistadas, com uma taxa de juros estável e atrativa”, 
revela, dizendo ainda que o governo precisa melhorar as 

condições de acesso ao crédito a todas as linhas e programas. 
Até o momento, continua ele, o governo não está valorizando 
o setor rural e a agricultura familiar como deveria. “Além 
do orçamento ser insuficiente, uma série de programas 
importantes e fundamentais para os pequenos produtores 
estão ficando sem orçamento”, lamenta Brambilla.

Entre eles, o secretário de Política Agrícola da FETAEP 
cita o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 
e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) – que a 
cada ano vem sofrendo cortes do governo. Em 2012, 
por exemplo, no auge do PAA, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social, o governo liberou R$ 839 milhões 
para a compra de alimentos. Em 2016 foram R$ 439 
milhões. Já em 2017, foram apenas R$ 150 milhões.

“Ou seja, uma redução de 66% só neste último ano”, lastima 
o vice-presidente da FETAEP, que já adianta: “se a política 
continuar sendo a de desvalorização, muitos agricultores 
familiares irão abandonar suas propriedades, já que não 
estão recebendo incentivos para a permanência na atividade. 
Estes programas, que alimentam inúmeras famílias de 
baixa renda, não estão sendo tratados com a seriedade 
necessária”, ressalta. Portanto, conclui Brambilla, justamente 
para tentar minimizar os impactos desses cortes é que 
a FETAEP irá priorizar em 2018 a descentralização do 
crédito para que ele chegue a quem realmente precisa.
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Durante a semana de Show Rural, a FETAEP 
recebeu importantes visitas em seu estande. 
Entre eles, representantes do IAPAR, EMATER, 

SEAB, INCRA e FIEP, além de autoridades políticas.

Visitas que passaram pelo estande da FETAEP

FETAEP na mídia

• Rádio São Miguel. • Rádio Colmeia.

• TV Globo - RPC. • CATVE – Cascavel.
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A FETAEP realizou, entre os dias 08 e 09 de fevereiro, o 
Seminário sobre Assalariamento Rural, tendo como 
tema a Lei 13.467/2017 – aprovada no ano passado 

na reforma trabalhista – e as negociações coletivas. O 
evento, que aconteceu em Curitiba, no Hotel Nacional Inn, 
contou com a presença de 40 dirigentes sindicais e teve 
como objetivo criar a pauta das convenções e dos acordos 
coletivos do MSTTR (Movimento Sindical dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais do Paraná) para o ano de 2018. 

Nesse encontro os dirigentes debateram alguns pontos da 
reforma trabalhista que ainda prejudicam os trabalhadores. 
Após o debate, avaliaram o que deve e o que não deve entrar 
na pauta de negociações coletiva que será apresentada 
à classe patronal rural de todo o Estado. O secretário de 

Mulheres, saiam da invisibilidade e venham conosco!
Procure o Sindicato do seu município e participe dos eventos do MSTTR.

Assalariados(as) Rurais e de Previdência Social da FETAEP, 
Carlos Gabiatto, ressaltou que a FETAEP procura sempre 
inserir em suas convenções “enquanto entidade representativa 
dos trabalhadores tanto na base, quanto no Sindicato ou 
na Federação, alternativas de melhorias para as condições 
de vida e de renda desses trabalhadores”, afirma.

Outra questão abordada foi a sustentabilidade do Movimento 
Sindical, já que a reforma trabalhista tornou facultativo 
o pagamento da contribuição sindical. “Sabemos das 
dificuldades que encontraremos nesse ano de 2018 por 
conta da reforma trabalhista, que deixou o trabalhador 
muito vulnerável. Por conta disso, é que precisamos estar 
com as pautas afinadas e em consonância com os anseios 
da categoria trabalhadora rural”, pondera Gabiatto.

• Além de preparar a pauta para as negociações salariais de 2018, o Seminário 
debateu os pontos negativos que entraram em vigor com a reforma trabalhista.

Seminário de Assalariamento Rural reuniu 
lideranças sindicais em Curitiba

Para debater e analisar a atuação da mulher trabalhadora 
rural, a FETAEP realizará nos dias 13 e 14 de março 
o Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais. O evento, que acontecerá em Curitiba, no Hotel 
Estação Express, contará com a presença de 50 mulheres. 
Os assuntos debatidos vão desde a participação da mulher 
no Movimento Sindical, passando pelo enfrentamento à 
violência, até chegar ao resgate da autoestima da mulher.

A secretária de Mulheres da FETAEP, Maria Marucha Vettorazzi, 
está com uma grande expectativa em relação ao evento por 
acreditar que nesses encontros as mulheres têm a oportunidade 
de se conscientizarem do papel que exercem e se aprofundarem 
em temas que trazem conhecimento. “A mulher precisa sair 
do anonimato que ela está. Ela tem que se empoderar no 
processo e avançar!”, pondera Marucha Vettorazzi. Mais 
informações na edição de março do Jornal da FETAEP.
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Assembleia da FETAEP aprova modelo de CCT
Assembleia reuniu 120 dirigentes da base sindical da Federação.

FETAEP reuniu sua base sindical nos dias 22 e 23 de 
fevereiro em Curitiba em assembleia. Entre os temas 
deliberados pela assembleia estava a apresentação e 

aprovação da pauta de negociação da Convenção Coletiva de 
Trabalho que representará os trabalhadores nos municípios 
que não contam com a atuação de um Sindicato laboral. A 
pauta da CCT foi aprovada por unanimidade pelos delegados 
e delegadas em condições de voto. A aprovação da pauta 
abriu as negociações entre a FETAEP e FAEP e entre os 
Sindicatos patronal e laboral. Para 2018, a proposta salarial 
de piso da categoria trabalhadora rural é de R$ 1359,60.

Após a deliberação da pauta, a FETAEP – mediante a 
coordenação do presidente Ademir Mueller – expôs à 
base as suas principais ações e projetos encabeçados 
pelas secretarias de Assalariados e Previdência Rural 
(Carlos Gabiatto), Agrícola (Marcos Brambilla), Formação 
e Organização Sindical (Claudio Aparecido Rodrigues), 
Agrária, Juventude e Meio Ambiente (Alexandre Leal) e 
Mulheres e Políticas Sociais (Marucha Vettorazzi). 
A assembleia também contou com a presença de 
representantes do IAP tratando da emissão da certidão 
negativa e do INSS falando sobre o INSS Digital.

• Diretoria da FETAEP abre os trabalhos.
• Categoria aprovou proposta de CCT para 
embasar as negociações salariais pelo Estado.

• Arquivo digital, estatuto padrão, atualização cadastral e 
processo eleitoral estiveram entre os temas apresentados 
pela Secretaria de Formação e Organização Sindical.

• Secretaria de Política Agrária, Meio Ambiente e 
Juventude apresenta as principais demandas no Estado.

• Secretaria de Previdência Social apresentou as vantagens do INSS Digital. • Secretaria de Política Agrícola resgatou as principais ações realizadas.

• Secretaria de Mulheres já deu a largada 
para a Marcha das Margaridas 2019.

• Propriedade da família Miranda e Moura de Francisco Alves 
(Regional Noroeste Umuarama), beneficiária do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF), recebeu título de propriedade modelo.



12

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 
entre a Gerência Executiva, a FETAEP e a Regional 10 para facilitar o acesso às informações do 
INSS pelos sindicatos. Também participaram do encontro o chefe de Serviços Administrativos e 
Chefe Substituto, Antonio Marcos Ribeiro, o presidente do STR de Contenda e delegado sindical, 
Miguel Treziak, e o assessor da FETAEP, Clodoaldo Gazola. Na ocasião, Albuquerque se propôs a 
fazer um treinamento para os dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos que irão utilizar o 
sistema de informação.

ARAPONGAS | Na manhã do dia 02 de fevereiro, em Arapongas, a Regional 
Norte da FETAEP discutiu os impactos da Reforma Trabalhista no atual cenário. 
Também fez parte do debate as perspectivas e planos de trabalho para 2018. A 
reunião contou com a presença do presidente, Ademir Mueller.

MEIO AMBIENTE |  No dia 24 de janeiro o secretário de Meio Ambiente da 
FETAEP, Alexandre Leal, esteve reunido com o presidente do Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP), Luiz Tarcísio Pinto. O encontro tratou, 
essencialmente, sobre análises do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e os 
procedimentos para colocar em atividade a parceria para emissão de certidão 
negativa pelos Sindicatos filiados à Federação, firmada no final de 2017.

CÓDIGO FLORESTAL | A FETAEP, em conjunto com as Federações do Rio Grande 
do Sul (FETAG/RS) e de Santa Catarina (FETAESC), com suas lideranças reunidas 
em Porto Alegre nos dias 26 e 27/02/2018, externaram publicamente a 
preocupação de milhares de agricultores familiares diante da apreciação do 
Supremo Tribunal Federal às Ações Diretas de Inconstitucionalidades – ADIN’s 
(4901, 4902, 4903 e 4937), que questionam dispositivos do novo Código 
Florestal (Lei 12.651/2012). FETAEP comemorou a decisão do STF favorável à 
agricultura familiar. Mais informações na edição de março.

COMISSÃO DE FINANÇAS | A FETAEP reuniu em Curitiba, nos dias 15 e 16 de 
fevereiro, sua Comissão de Finanças. Dirigentes das regionais estiveram 
presentes para juntos debater e propor ações em busca da sustentabilidade 
financeira do MSTTR. Após abertura com a presença da diretoria da FETAEP, a 
secretaria de Formação e Organização Sindical fez um resgate do encontro da 
Comissão Ampliada, realizado em novembro de 2017. A expectativa para este 
encontro foi amarrar as proposições vindas da base no evento ampliado e 
traçar estratégias de ações para 2018, tendo em vista que a sustentabilidade 
sindical exige novas práticas sindicais. Grupos propuseram os caminhos a 
serem seguidos pelos Sindicatos e pela Federação para este ano de 2018.


