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Plano Safra da
Agricultura Familiar
disponibilizará
R$ 31 bilhões
Em julho, Plano Safra da
Agricultura Familiar começa a
ser divulgado pela FETAEP

Lançado no último dia 26 de junho,
o Plano Safra da Agricultura Familiar
2018/2019 vai disponibilizar este
ano uma verba de R$ 31 bilhões
para o financiamento de projetos
individuais ou coletivos nas
operações do PRONAF. De modo
geral as regras do PRONAF Crédito
foram mantidas, com taxas de
juros entre 2,5% e 4,6% ao ano.
Entre as novidades, foram publicadas
novas regras nos financiamentos
com relação às taxas de juros: préfixadas e pós-fixadas. “No entanto,
vale destacar que esta taxa de
juros pós-fixada está prevista
para apenas 5% dos recursos,
executando-se os provenientes dos
fundos constitucionais e a poupança
rural”, informa o vice-presidente
da FETAEP e secretário de Política
Agrícola, Marcos Brambilla.
Segundo ele, o PRONAF foi, é, e
continuará sendo uma grande
ferramenta de estruturação e
desenvolvimento da agricultura
familiar do Paraná, de acesso à
tecnologia e à modernização. “Por isso
que, mesmo diante de um cenário de
crise, devemos continuar valorizando
esta política de crédito, nos mantendo
competitivos, investindo na produção
e na propriedade e procurando os
recursos”, comenta Brambilla.
Continua nas págs. 4 e 5.
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Pré-candidatos ao governo
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CAMPO JOVEM - Oito eventos
municipais aconteceram
no mês de junho

Editorial FETAEP

FETAEP lança
cartilha
É com satisfação que, mais uma vez, a FETAEP soma esforços
para produzir e elaborar a cartilha do PRONAF contendo
informações básicas e necessárias para facilitar o acesso
da agricultura familiar às linhas de crédito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Afinal,
levar informações ao nosso público é uma das premissas
da Federação enquanto entidade sindical. Ainda mais neste
caso, que são informações que podem, e muito, colaborar
com o desenvolvimento da atividade agrícola paranaense, das
famílias do campo e de toda cadeia produtiva. Além, é claro,
de estimular a permanência no campo com renda, trabalho e
também qualidade de vida – que é o que todos buscamos.
Conquistada pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores
e das Trabalhadoras Rurais (MSTTR) há mais de 20
anos, o PRONAF segue investindo no campo brasileiro e
impulsionando as famílias rurais com o aporte financeiro
de R$ 31 bilhões destinados ao Paraná – um recorde,
vale destacar. Valor este que poderá ser investido para
a aquisição de maquinários que melhorem a produção,
assim como para o custeio das plantações.
Esta cartilha destina-se não apenas aos dirigentes sindicais
da FETAEP, mas principalmente também aos agricultores
familiares que precisam investir em suas propriedades e
também aos técnicos que dão suporte na base. Deixamos aqui
também o nosso agradecimento ao SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), parceiro institucional para a viabilização
desse projeto. Foram produzidos 20 mil exemplares.
Boa leitura!

Três Barras do Paraná

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Barras do Paraná,
juntamente com a EMATER, Secretaria da Agricultura municipal e
Cooperativa de Crédito, preocupados em levar novos conhecimentos
e a diversificação das atividades rurais para que os agricultores
permaneçam na agricultura, realizaram no dia 09 de maio, curso
para criação e manejo de galinha caipira. Estiveram presentes 35
agricultores. Parabéns ao STTR pela iniciativa!

Meio Ambiente

O prazo para adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi
prorrogado até 31 de dezembro de 2018. Se você, agricultor ou
agricultora familiar, ainda não fez o seu, aproveite mais esta
oportunidade. Desde 2015 a FETAEP vem investindo na capacitação
de mão de obra - tanto de diretores quanto de funcionários dos
Sindicatos - para que tenham condições de bem atender os
agricultores que buscam os STTR´s para fazer seu Cadastro.

Finanças

• Regional de
Campo Mourão.

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

• Regional
Sudoeste.

Construir novas estratégias de ação para impulsionar o Movimento
Sindical nas bases está entre os objetivos da nova rodada da
FETAEP pelas regionais. Nos dias 05 e 06 de junho, a FETAEP
participou da reunião das Regionais Sudoeste e de Campo Mourão e
enalteceu a necessidade de mudança de atitude em meio ao atual
cenário político e econômico - tudo com base nos pilares do Plano
Sustentar. E-Social e INSS Digital também estiveram na pauta do
encontro. Em ambas as agendas, estiveram presentes o secretário
de Formação e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues, o secretário
de Assalariados e de Previdência Social, Carlos Gabiatto, e o
contador da FETAEP, Sérgio Bernert, esteve presente levando
informações sobre o E-social.

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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2º Vice-presidente: Marucha Vettorazzi
Secretário geral: Carlos Alberto Gabiatto
Secretário de Finanças e Administração: Cláudio Aparecido Rodrigues

SENAR PR
Regional Oeste

Vice-presidente e secretário de Política Agrícola da FETAEP, Marcos
Brambilla, participou em Corbélia da reunião da Regional Oeste da
Federação, realizada no dia 08 de junho. Brambilla levou informações
sobre as políticas públicas disponíveis para a agricultura familiar. No
encontro, representantes dos Sindicatos da Região também
discutiram temas em torno da agenda sindical regional.

Regional Centro Sul

JUNHO 2018

SENAR-PR CONSTRÓI A PONTE ENTRE OS
JOVENS E O MERCADO DE TRABALHO

A FETAEP acompanhou a reunião da Regional Centro Sul, que
aconteceu no dia 06 de junho, em Guarapuava. Na pauta, muito
planejamento para a realização dos eventos municipais Campo
Jovem. Ao todo, a região planeja realizar nove encontros com a
juventude. INSS Digital também esteve em discussão entre os
dirigentes da Regional.

Mulheres
Um dos papéis mais importantes do SENAR-PR na vida da família do campo é revelar vocações
que estão adormecidas. Às vezes só precisamos de um pequeno empurrãozinho do destino para
nos mostrar o caminho a seguir. Com esforço pessoal e o amparo das pessoas e das instituições
certas, ninguém pode nos impedir de conquistar nossos sonhos.
Essa poderia ser uma breve descrição da história do jovem Rafael Venâncio da Costa, de 25
anos, filho de produtores rurais de Tapejara, que teve sua trajetória pessoal e profissional
transformada pelo SENAR-PR.

Na manhã do dia 15 de junho o STTR de Tamarana realizou mais um
Encontro de Mulheres Rurais. Neste, 200 trabalhadoras rurais
estiveram presentes. No evento foram debatidos temas como
economia solidária, potencial do turismo rural para a agricultura
familiar e a importância do Sindicato para o acesso a políticas públicas
que melhoram a vida da trabalhadora e do trabalhador rural.

Tudo começou em 2001 com o programa Jovem Agricultor Aprendiz (JAA), do SENAR-PR. Em
2012 iniciou em uma turma do Programa Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ), outra
iniciativa do SENAR-PR, que trabalha a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Nova Filiação

aprendeu nos programas do SENAR-PR foram decisivos para obter a vaga. Hoje após seis anos
na empresa, ele chegou ao cargo de líder de manutenção de máquinas pesadas, liderando uma
equipe de seis funcionários da usina, três deles, assim como ele, ex-alunos do JAA. É o ciclo do

Iniciava-se ali sua inserção no mundo profissional. No ano seguinte, então com 19 anos, foi
chamado para trabalhar na usina onde participou do AAJ. Os conhecimentos em mecânica que

conhecimento profissional que se fecha com a ajuda do SENAR-PR.

FETAEP dá as boas-vindas ao mais novo Sindicato filiado.
Trata-se do STTR de Guaíra (Regional Noroeste Umuarama) que,
a partir de agora, vem somar com os demais companheiros da
Regional Noroeste Umuarama.

1º secretário de Finanças e Administração: Alexandre Leal dos Santos
Jornalista Responsável: Renata Souza – SRTE/PR 5703
E-mail: imprensa@fetaep.org.br
Estagiária: Cláudia Freire
Projeto gráfico e diagramação: RDO Brasil - (41) 3338-7054
Impressão: Gráfica Graciosa | Tiragem: 6 mil exemplares | Apoio: Senar-PR
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FETAEP inicia divulgação do Plano Safra pelo Paraná

A

divulgação do Plano Safra da Agricultura Familiar
2018/2019 iniciou no dia 02 de julho pela Regional
de Curitiba, na sede da FETAEP. Ao todo serão
10 eventos que contarão com a presença, além da
FETAEP, dos dirigentes e funcionários dos Sindicatos dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais da base da
FEATEP. Confira no box abaixo o cronograma de eventos.
O objetivo dos eventos, segundo o secretário de Política
Agrícola da FETAEP, Marcos Brambilla, é somar esforços
para que a agricultura familiar possa aproveitar os
recursos ofertados da melhor forma possível. “Para

isso, neste ano vamos focar na qualificação dos nossos
dirigentes e funcionários para que nenhum agricultor
saia do Sindicato sem uma informação correta e precisa
sobre o Plano Safra”, afirma Brambilla. Portanto, o
foco será deixar base bem afinada sobre o tema.
Dessa forma, preparando os Sindicatos, a Federação acredita
que todos saem ganhando, principalmente o agricultor
que terá ao seu alcance uma entidade sindical preparada
para ajudá-lo. “Como resultado, esperamos uma retomada
de investimentos e custeios no Estado para produzirmos
mais e da melhor maneira possível”, destaca Brambilla.

Divulgação do PRONAF pelo Paraná
REGIONAL DA FETAEP

MUNICÍPIO

DATA

Curitiba

Curitiba

02/07

Sudoeste

Saudade do Iguaçu

03/07

Oeste

Guaraniaçu

04/07

Campo Mourão

Campo Mourão

05/07

Noroeste Umuarama

Umuarama

06/07

Norte Pioneiro

Santo AntÔnio da Platina

10/07

Norte

Jaguapitã

11/07

Noroeste Paranavaí

Paranavaí

12/07

Vale do Ivaí

Ivaiporã

17/07

Centro Sul

Guarapuava

03/08

Momento é de continuar apostando e empreendendo!
Procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu
município e informe-se mais sobre o programa. Acesse!
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PRONAF e suas vantagens
Com os recursos do PRONAF, o agricultor tem acesso
a garantias, taxas de juros acessíveis e prazos
estendidos, além de segurança em casos de perdas
ocasionadas pelas intempéries climáticas. Afinal, investir
com recurso público, somado à eficiência na gestão,
o agricultor ou a agricultora não se descapitaliza.
Confira alguns exemplos de quem acessou e
reconhece na política de crédito uma importante
ferramenta de desenvolvimento rural.

• Família de São José dos Pinhais unida pelos laços de sangue e de trabalho. Juntos acessaram duas vezes o PRONAF. A primeira vez, em 2012, para aquisição de dois
tonéis de vinho que ficam na propriedade de José Roberto e Divair Perbiche. Dois anos depois, acessaram novamente para a construção da loja onde escoam a produção, na
propriedade do filho José Mauro Perbiche e de sua esposa Kátia Maria Perbiche. Na propriedade do filho também cultivam 800 pés de uvas. Em 2018 colheram 500 kg de uva.

Agricultora investe na venda de ovos caipiras com recursos do PRONAF
Crédito melhorou o barracão onde ficam suas aves

Além de ser presidente do STTR de Apucarana, Laíde Lopes
Suzuki também é vendedora de ovos caipiras. Em busca de
expandir seu negócio ela partiu em busca de um financiamento
do PRONAF em março de 2017. Aos 51 anos a agricultora, que
se divide entre os compromissos de dirigente sindical e a venda
de ovos, acessou pela primeira vez o crédito para aumentar
e melhorar a estrutura do barracão onde ficam suas aves.
Com a ajuda de um técnico, Laíde fez seu projeto e
encaminhou ao banco. “Após aprovação do banco e
o acesso ao Programa, eu já pude certificar a minha
produção e registrar o meu produto. Consegui ainda usar
minhas economias para a compra de um veículo para
transportar minhas mercadorias”, revela entusiasmada.

• Delegação paranaense.

Segundo ela, acessar o programa trouxe empoderamento para
a sua vida. “Tem também a questão da autoestima. Você se
sente valorizada porque conseguiu acessar uma política pública
conquistada pelo Movimento Sindical e que, graças a isso,
você está construindo um projeto de vida. Você se sente mais
segura”, comemora a agricultora, que já tem planos de acessar
o crédito mais uma vez. “Mais pra frente o barracão vai se
tornar pequeno para o meu projeto. Com essa necessidade de
aumentá-lo, provavelmente eu acesse novamente”, planeja.
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Assembleia da FETAEP aprova prestação de contas de 2017
Ata da assembleia anterior, realizada em fevereiro, também foi aprovada.

• Todos os participantes receberam uma cópia do
Relatório de Atividades e da prestação de contas.

A

presentar a prestação de contas e o
relatório de atividades referente ao ano
de 2017 foram alguns dos objetivos da
assembleia ordinária realizada nos dias 28 e 29
de junho, na sede da FETAEP, com a presença
de mais de 120 participantes da base sindical
da Federação. Os encaminhamentos iniciaram
com a presença da diretoria executiva, sob a
coordenação do presidente Ademir Mueller.
As atividades iniciaram com a apresentação
do Relatório de Atividades, que tem o objetivo
de informar a base sindical acercas das
ações realizadas durante o ano de 2017. Já
a prestação de contas foi apresentada pelo
secretário de Finanças e Administração,
Cláudio Rodrigues, em parceria com o contador
da FETAEP, Sergio Bernert. Após alguns
esclarecimentos feitos pela Federação e
com o aval do conselho fiscal, os sindicatos
em condições de voto aprovaram, por
unanimidade, a prestação de contas.
Todos os participantes receberam uma cópia
do Relatório de Atividades e da prestação de
contas. O presidente da FETAEP ressaltou
a importância da socialização do Relatório
aos associados dos STTR´s a fim de dar
mais transparência ao trabalho realizado.
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• Material foi
entregue a todos
os participantes
da assembleia..

Secretarias da FETAEP informam a base

A

diretoria da FETAEP aproveitou a oportunidade
em que todos da base estavam presentes
para dialogar com os dirigentes sindicais.
Na ocasião, cada secretário da FETAEP – Marcos
Brambilla, Alexandre Leal, Marucha Vettorazzi,
Cleusinete Prates, Carlos Gabiatto e Cláudio
Rodrigues -, assim como o presidente Ademir Mueller,
prestaram informações e orientações sobre os
assuntos ligados às suas secretarias e ao MSTTR, tais
como: Plano Safra 2018/2019, Acordos e Convenções
Coletivas, INSS Digital, Finanças e Formação
Sindical, Crédito Fundiário, Campo Jovem, além dos
trabalhos realizados com mulheres e terceira idade,
e também na área de saúde e educação do campo.

• Marcos Brambilla.

• Marucha Vettorazzi.
• Carlos Gabiatto.

• Cleusinete Prates.

• Ademir Mueller.

• Cláudio Rodrigues.

Alteração estatutária aprovada
• Assembleia também aprovou alguns ajustes no estatuto da FETAEP.

• Alexandre Leal.
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Pré-candidatos ao governo do Estado
participam da assembleia da FETAEP

Cida Borghetti, Osmar Dias e Ratinho Jr. são os três pré-candidatos que passaram pela FETAEP

F

ETAEP abriu um espaço de 15 minutos
durante sua assembleia para que os três
principais pré-candidatos ao governo
do estado se apresentassem e falassem um
pouco de suas bandeiras de lutas em favor da
agricultura familiar. A primeira a usufruir desse
espaço foi a governadora e pré-candidata, Cida
Borghetti, seguida por Osmar Dias. Já Ratinho Jr.
participou na manhã do dia 29 de junho. Confira
um pouco do pronunciamento de cada um deles.

Cida Borghetti

Após uma breve apresentação de sua atuação na
vida pública, a pré-candidata elencou algumas de
suas bandeiras, tais quais: a temática em torno
da violência contra a mulher; a não renovação
dos contratos com as concessionárias de
pedágio, que vencem em 2021; e a recuperação
das estradas do Paraná, entre outros. Também
abriu a possibilidade de diálogo para recompor
o quadro de três assessores disponibilizados
pelo Instituto Emater à FETAEP.
Em seu discurso, enalteceu a importância da
agricultura familiar para a segurança alimentar,
uma vez que é responsável pelos alimentos que
abastecem o mercado interno. Lembrou também
algumas ações do governo na área da agricultura.
Desburocratização da máquina pública, recuperação
das estradas do Paraná a fundo perdido e tolerância
zero para a corrupção foram mais alguns dos
pontos tocados pela governadora e pré-candidata.
O secretário de Especial do Trabalho, Paulo Rossi,
o diretor do Departamento de Economia Rural
(Deral), Francisco Carlos Simioni, e a dirigente
sindical e pré-candidata a deputada estadual,
Silvana de Oliveira, também estavam presentes.
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Osmar Dias

O segundo pré-candidato ao governo do Estado
a participar da assembleia da FETAEP foi Osmar
Dias. Acompanhado do deputado federal e précandidato à reeleição, Assis do Couto, Osmar
lembrou o trabalho que já realizou pela agricultura
como secretário de Estado em gestões anteriores
e como vice-presidente da pasta de Agronegócios
e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil.
Entre suas bandeiras de luta mencionou a
necessidade de resgatar programas como o
de inseminação artificial e de microbacias (de
captação e preservação da água). Colocou também
como prioridade duplicar o poder de compra do
programa Leite das Crianças, “aumentando o
mercado da agricultura familiar já que ela terá a
exclusividade no fornecimento desse leite”, disse.
Sucessão rural foi abordada pelo pré-candidato
quando propôs cursos de formação profissional aos
jovens via internet e presenciais em parceria com as
universidades estaduais. Julgou necessário também
resgatar o programa Jovem Aprendiz com as suas
devidas adaptações ao meio rural. Além disso, lembrou
daqueles que estão à frente das agroindústrias
familiares e que precisam de capacitação para
a boa gestão de seus empreendimentos. A
criação de novos pontos de comercialização dos
produtos da agricultura familiar nos moldes do
Ceasa foi outra proposição feita por Osmar Dias.
“Precisamos de, pelo menos, um ponto em Ponta
Grossa e outro no Norte Pioneiro”, mencionou.
Entre os temas apresentados aos representantes
da agricultura familiar e dos assalariados rurais que
mais agradou foi o posicionamento do pré-candidato
com relação à reforma da previdência que, segundo
ele, deve começar pelos altos escalões. “Não são
os assalariados que quebram a previdência, mas
sim os grandes privilegiados, inclusive aqueles
da esfera pública”, disse. Nesse sentido, trouxe a

necessidade de redução da máquina pública.
Pedágio também foi lembrado. “Cobraremos a
realização das obras nas rodovias pedagiadas
enquanto os contratos ainda estiverem vigentes e
após o término desses contratos, em 2021, vamos
rever as cláusulas para uma nova licitação”, disse.

Demandas da FETAEP

Ratinho Jr.

Assim como os demais, em 15 minutos o précandidato – que estava acompanhado do
ex-secretário da Agricultura e um dos seus
coordenadores de campanha e possível nome
para assumir o cargo de vice, Norberto Ortigara
– pode expor seus objetivos e metas para o
Paraná para os próximos quatro anos. Antes,
porém, fez uma breve apresentação de sua
formação acadêmica, profissional e política.
Em 15 anos de vida pública, segundo ele, pode
verificar a falta que uma gestão eficiente e
planejada na política representa para a sociedade.
“Infelizmente não aprendemos a ter um modelo
de planejamento, com metas e objetivos, a médio
e longo prazo”, disse. Nesse sentido, questionou
os dirigentes presentes, se algum deles já viu um
plano diretor, com estudo técnicos, para duplicação
de rodovias ou ainda implantação de novas malhas
viárias, por exemplo, citando países de primeiro
mundo que focam suas ações em planejamento.
O pré-candidato Ratinho Jr. fez referência à
experiência internacional ao dizer que o Paraná,
assim como o Brasil, precisam descobrir qual a sua
força motriz. “Enquanto os Estados Unidos focaram
na indústria bélica e a Alemanha na engenharia, por
exemplo, nós focamos no que? O que temos aqui que
pode e deve ser valorizado? A produção de alimentos,
é claro!”, respondeu, trazendo a problemática da
fome que deve aumentar nos próximos anos por
conta do aumento da população. Disse ainda que
ninguém produz alimentos - em quantidade e
variedade - como o Paraná e o Brasil. “Pretendemos

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller,
ao mediar o diálogo entre a base e os précandidatos, lembrou de duas das principais
demandas da Federação ao próximo governador
do Estado: a manutenção do Piso Estadual
Paranaense com os devidos reajustes; e
a continuação da parceria entre FETAEP e
EMATER, que cede 11 extensionistas rurais para
trabalhar diretamente nas bases sindicais e na
própria da Federação. Informou também que
em duas semanas a Federação deverá entregar
um documento aos três pré-candidatos com
todas as demandas e pautas da agricultura
familiar e do assalariamento rural.

ainda trazer a indústria da transformação para
cá. Ao mesmo tempo que geramos emprego,
escoamos a produção dos alimentos produzidos
pela agricultura familiar!”, complementou.
Ao mencionar a importância de escoar a
produção da agricultura familiar, Ratinho Jr.
comentou sobre a possibilidade de aumentar
o programa Merenda Escolar, passando de
55% de produtos oriundos da agricultura
familiar para algo em torno de 70% a 80%.
Melhorar as estradas rurais; rever os contratos
do pedágio a partir de 2021; criar um Banco
Rural; reduzir a máquina pública; leiloar a
chácara do Canguiri e fazer uma escola agrícola;
foram mais algumas propostas apresentadas.
Para concluir, o pré-candidato se colocou como
uma nova geração da política compromissada
a acabar com a política dos velhos tempos,
que não mudou. “Os tempos mudaram,
a sociedade mudou, a tecnologia mudou,
a comunicação mudou, mas os políticos
continuam os mesmos. Afinal, os mesmos
que foram presos pela lava-jato já estavam
envolvidos em casos de corrupção lá na era
Sarney”, concluiu sob aplausos da plenária.
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Oito eventos municipais aconteceram no mês de junho
Educadores saem fortalecidos do encontro de Rede realizado pela FETAEP

Santa Maria do Oeste, Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Matelândia, Santa Helena, Icaraíma,
São Tomé e Boa Ventura de São Roque foram os municipíos que realizaram a formação.

• Santa Maria do Oeste – 7 de junho.

• Rio Bonito do Iguaçu – 8 de junho.

• Laranjeiras do Sul – 11 de junho.

• Matelândia – 12 de junho.

• Santa Helena – 13 de junho.

• Icaraíma – 14 de junho.

• São Tomé – 22 de junho.

• Boa Ventura de São Roque – 25 de junho.

Após a conclusão dos eventos formativos Campo Jovem
nas Regionais da FETAEP, agora é a vez dos municípios
se mobilizarem para a realização da formação nas bases.
A meta assumida pela Federação, em parceria com os
Sindicatos, as dez Regionais, e principalmente com os
coordenadores regionais de Juventude e assessores
Emater/FETAEP, é realizar 60 eventos até outubro.
Até o momento, já foram 14 realizados, sendo oito
no mês de junho, nas seguintes localidades: Santa
Maria do Oeste, Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras do
Sul, Matelândia, Santa Helena, Icaraíma, São Tomé e
Boa Ventura de São Roque foram os municipíos que
realizaram a formação. Em maio, foram seis municípios
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contemplados com o evento: Francisco Alves, Cantagalo,
Pitanga, Mandirituba, Figueira e São José dos Pinhais.
O secretário de Juventude da FETAEP, Alexandre Leal, que
esteve presente em praticamente todas as formações,
destaca que o Campo Jovem também tem sido uma grande
vitrine ao Movimento Sindical. “Além de apresentar as políticas
públicas disponíveis para a sucessão rural, apresentamos
também as lutas e as conquistas da Federação, dos Sindicatos
e da Confederação”, comenta, dizendo ainda que – como
fruto desse trabalho – muitos jovens já procuraram os
Sindicatos para se filiarem. “O Campo Jovem é, portanto,
uma grande estratégia de fortalecimento rural e sindical
e o Sindicato que o realiza só tem a ganhar”, conclui.

Momento pede uma nova atuação sindical

Para os dirigentes sindicais que não procuram se aproximar dos trabalhadores e das trabalhadoras
rurais, o presidente do STTR de Munhoz de Mello recomenda que mudem de trabalho. “É melhor
deixar para outro, porque se esperar cair do céu, não vem não”, afirma Ozatir Soares.

• Visita à Chácara São Vicente, de Ossírio de Carli e Maheusso Pires de Carli, em Munhoz de Mello.

P

rática sindical que vai de encontro ao trabalhador
na base é o que traz resultados efetivos aos
Sindicatos. É isso que a FETAEP vem defendendo
e afirmando à sua base ao longo dos últimos anos,
sempre embasada nas prerrogativas do Plano
Sustentar que apregoa a necessidade de uma nova
prática sindical. “Diante do atual contexto político,
econômico e social, aquele que não mudar e não alinhar
sua prática sindical com boa gestão, formação de base
e comunicação estará fadado ao fracasso”, afirma
o secretário de Formação e Organização Sindical da
Federação, Cláudio Rodrigues, que pela 3ª vez tem
passado pelas Regionais da FETAEP reafirmando
a necessidade de mudanças perante a base.
E, seguindo essa prerrogativa, está o STTR de Munhoz
de Mello (Regional Norte da FETAEP) que, ao adotar a
prática de visitas frequentes às comunidades rurais,
já está colhendo bons resultados. Reconhecendo que
é preciso criar vínculos com os trabalhadores rurais, o
presidente do Sindicato, Ozatir Ribeiro Soares, diz que

a cada 15 dias, em média, alguém da entidade faz
o trabalho externo. “Às vezes os diretores vão,
outras eu sozinho, quando a funcionária pode,
ela vai também. Vamos inclusive aos sábados,
quando é mais fácil encontrar os agricultores
em casa para um bate-papo”, destaca Ozatir.
Desde o início das visitas, o número de sócios do
Sindicato passou de 150 para 280 ativos. “Está
dando resultado. As pessoas estão procurando
mais o sindicato. Temos conseguido, inclusive,
trazer de volta antigos sócios”, comemora.
No trabalho corpo a corpo, o STTR sempre
apresenta o trabalho realizado pela entidade,
sua importância e as conquistas em forma
de políticas públicas disponíveis à categoria.
Além disso, fala sobre os serviços e convênios
disponibilizados aos sócios, como: assessoria
jurídica gratuita, inclusive previdenciária,
descontos em farmácias de até 40%, parceria com
distribuidora de gás de cozinha, entre outros.

11

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.

A diretoria da FETAEP recebeu no dia 29 de maio representantes da
COPEL para falar sobre a importância de uma campanha de
conscientização contra acidentes nas linhas de transmissão elétrica que
vitimizam muitos agricultores no meio rural. A Federação se comprometeu
a ajudar, por reconhecer a importância de uma causa como essa. Mais uma
parceria de sucesso para a agricultura paranaense.

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
Foi dado
início em 12 de junho ao II módulo da ENFOC Regional Norte da
sistema
de informação.

FETAEP, no município de 1º de Maio. Neste encontro, grupo trabalhou a
importância da gestão dentro das entidades sindicais, com o secretário de
Formação e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues. Além disso, resgatou
também a história do Movimento Sindical, com palestra do secretário de
Assalariados e de Previdência da FETAEP, Carlos Gabiatto.
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O Governo do Estado nomeou o novo diretor do EMATER (Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), Richard Golba, e
também os 255 extensionistas aprovados em concurso, no dia 19 de junho.
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, e o secretário de Política Agrícola da
Federação, Marcos Brambilla, prestigiaram a solenidade e comemoraram a
nomeação dos novos extensionistas, já que essa era uma das demandas da
Federação perante o governo do Estado.

Mais uma Regional da FETAEP iniciou a ENFOC (Escola de Formação da
CONTAG). Dessa vez é a Regional de Campo Mourão da FETAEP que, nos dias
18 e 19 de junho, levou formação e conhecimento aos seus dirigentes ao
trabalhar de maneira mais profunda a construção de Sujeito e Identidade dos
povos do campo.

