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Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná.

A FETAEP esteve presente mais um ano no 
Encontro Estadual de Empreendedores e 
Líderes Rurais, realizado em 14 de novembro, 
no ExpoTrade Pinhais. O evento marca o 
encerramento do Programa Empreendedor 
Rural (PER), do qual a Federação é parceira 
com a FAEP/Senar-PR e Sebrae.

O evento reuniu mais de 5 mil produtores 
rurais, líderes sindicais, políticos e 
representantes de entidades para 
discutir sobre como a tecnologia pode 
ser aliada à agricultura. Cascata digital, 
drones, óculos simuladores de realidade 
virtual e palestras refletiram o tema 
Líderes Rurais e Agricultura Digital.

O PER completa 15 anos, e a FETAEP 
acompanha pela 14ª vez o programa que 
já capacitou mais de 23 mil trabalhadores 
e produtores rurais, que tem o objetivo de 
trabalhar o campo por meio de projetos e 
técnicas modernas de gestão e tecnologia. 

Em seu discurso, o presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, parabenizou os participantes, 
pois acredita que a qualificação é capaz 
de fazer uma transformação social. “A 
agricultura precisa cada vez mais de pessoas 
como vocês, que buscam a capacitação para 
adquirir ou aperfeiçoar a autonomia em seus 
planejamentos e ações, administrando os seus 
empreendimentos, sejam de grande, médio 
ou pequeno porte, com profissionalismo e 
competência e ainda abertos a aprender 
e aprimorar a sua atuação em uma área 
que é um dos principais eixos de base do 
mundo: a agricultura”, evidenciou Mueller.

 

Continua nas páginas 4 e 5.

Empreendedor 
Rural discute a 
Agricultura Digital

Formação sindical foi 
prioridade para FETAEP

P. 6
Novidade: coluna Jurídica 

P. 10

1

Destaques FETAEP

Jo
rn

al
 d

a

Filiada à:Rua Piquiri, 890 | Rebouças
Curitiba - PR | 80230-140

Edição 163 | Novembro - Dezembro 2018 Envelopamento autorizado.
Pode ser aberto pela ETC.

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná.

A FETAEP esteve presente mais um ano no 
Encontro Estadual de Empreendedores e 
Líderes Rurais, realizado em 14 de novembro, 
no ExpoTrade Pinhais. O evento marca o 
encerramento do Programa Empreendedor 
Rural (PER), do qual a Federação é parceira 
com a FAEP/Senar-PR e Sebrae.

O evento reuniu mais de 5 mil produtores 
rurais, líderes sindicais, políticos e 
representantes de entidades para 
discutir sobre como a tecnologia pode 
ser aliada à agricultura. Cascata digital, 
drones, óculos simuladores de realidade 
virtual e palestras refletiram o tema 
Líderes Rurais e Agricultura Digital.

O PER completa 15 anos, e a FETAEP 
acompanha pela 14ª vez o programa que 
já capacitou mais de 23 mil trabalhadores 
e produtores rurais, que tem o objetivo de 
trabalhar o campo por meio de projetos e 
técnicas modernas de gestão e tecnologia. 

Em seu discurso, o presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, parabenizou os participantes, 
pois acredita que a qualificação é capaz 
de fazer uma transformação social. “A 
agricultura precisa cada vez mais de pessoas 
como vocês, que buscam a capacitação para 
adquirir ou aperfeiçoar a autonomia em seus 
planejamentos e ações, administrando os seus 
empreendimentos, sejam de grande, médio 
ou pequeno porte, com profissionalismo e 
competência e ainda abertos a aprender 
e aprimorar a sua atuação em uma área 
que é um dos principais eixos de base do 
mundo: a agricultura”, evidenciou Mueller.

 

Continua nas páginas 4 e 5.

Empreendedor 
Rural discute a 
Agricultura Digital

Formação sindical foi 
prioridade para FETAEP

P. 6
Novidade: coluna Jurídica 

P. 10

Envelopamento autorizado. 
Pode ser aberto pela ETC.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO PARANÁ

fetaepJORNAL DA A AGRICULTURA FAMILIAR EM EVIDÊNCIA

32º Show Rural Coopavel tem 
participação recorde liderada 
pelas caravanas da federação
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A agricultura familiar paranaense vive 
um momento muito importante. O setor 
ganha um novo espaço para comercializar 
seus produtos em Curitiba: a 1ª Feira da 
Agricultura Familiar do Paraná, que será 
realizada ainda no primeiro semestre, no 
Mercado Municipal. Essa exposição é a rea-
lização de um sonho, de um propósito que 
começou durante a nossa campanha. 
Quando assumimos a gestão da FETAEP, 
assumimos também o compromisso de 
criar novos espaços para a comercializa-
ção dos produtos da agricultura familiar. 

Nosso objetivo é aproximar o produtor 
do mercado mais exigente e, com isso, 
ampliar as possibilidades de renda, abrin-
do novos mercados. Temos uma produção 
bastante qualificada e falta consumidor 
para ela no interior, por isso é essencial tra-
zer esses produtos para a capital. 

Em fevereiro lançamos a feira com uma 
mostra do que o público pode esperar des-
se evento. Os agricultores familiares trou-
xeram produtos diversificados de todas as 
regiões e com um alto padrão de qualidade. 

A 1ª Feira da Agricultura Familiar é a rea-
lização de um compromisso assumido no 
início do nosso mandato. Temos o senti-
mento de dever cumprido e a alegria de 
colocar em prática essa meta no primeiro 
ano de gestão. Essa conquista tornou-se 
possível com as boas parcerias que a 
FETAEP mantém, como o apoio da Prefei-
tura Municipal de Curitiba, do Governo do 
Estado do Paraná, por meio da Secretaria 
Estadual da Agricultura e do Abaste-
cimento, e do Instituto de Desenvolvimento 
Rural Iapar-Emater.

Nosso papel é buscar novas possibili-
dades para o setor e vamos fazer isso com 
excelência. É nossa missão mostrar que o 
Paraná tem famílias trabalhando no campo 

O agricultor 
familiar mais perto 
do consumidor

EDITORIAL ACONTECEU

Seminário sobre  
agenda ambiental  
tem presença da FETAEP

A convite da superintendência do Ibama do Paraná, a 
FETAEP participou do seminário “Agenda Ambiental 
Federal para o Estado do Paraná”, no dia 17 de fevereiro. O 
encontro contou com a participação do presidente da 
FETAEP, Marcos Brambilla, e do secretário-geral da fede-
ração, Alexandre Leal dos Santos. “A reunião é extrema-
mente importante porque garante a participação da socie-
dade civil e do governo para discutir e encaminhar propos-
tas de preservação e exploração adequada do meio 
ambiente”, afirmou o secretário.

Encontro discute  
Previdência em Paranacity
Diretores e funcionários dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais (STRs) das regiões Norte e 
Noroeste de Paranavaí se reuniram para mais um encon-
tro sobre Previdência Social, na Associação dos 
Funcionários da Usina Santa Terezinha, em Paranacity. A 
ação faz parte do esforço da FETAEP para divulgar infor-
mações sobre a reforma da Previdência e como ela afeta 
os rurais. O presidente da FETARP, Carlos Gabiatto, e o 
assessor jurídico da FETAEP, Clodoaldo Gazola, repre-
sentaram as duas federações no evento.
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para transformar a produção rural em pro-
dutos competitivos e de excelência. 

O mês de fevereiro foi marcado tam-
bém pela massiva participação no 32º 
Show Rural Coopavel. Mais de 6,5 mil agri-
cultores familiares marcaram presença no 
evento em Cascavel, superando as nossas 
expectativas. Isso reforça que estamos 
cada vez mais engajados em buscar novas 
tecnologias e inovações para adotar novas 
formas de produzir, tornando a agricultura 
familiar cada vez mais competitiva. A 
FETAEP, juntamente com os STRs, estimu-
la o empreendedorismo e viabiliza a parti-
cipação desse público no Show Rural.  Essa 
é uma oportunidade para aprimorar 
conhecimentos, trocar experiências e 
receber orientações referentes às deman-
das do empreendedor do campo. 

Agradeço a todos que nos apoiaram 
para que essas conquistas fossem possí-
veis. Obrigado especialmente aos agri-
cultores familiares que sonham e bata-
lham conosco. Juntos iremos sempre 
mais longe!

Boa leitura!
Marcos Brambilla
Presidente da FETAEP           
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FEVEREIRO 2020

PROGRAMA MULHER ATUAL 
PASSA POR RENOVAÇÃO

Para acompanhar a trajetória das mulheres do campo, o SENAR-
PR investiu na reformulação e atualização do Programa Mulher Atual. A 
partir do dia 19 de fevereiro, o programa passará a trazer conteúdos mais 
embasados e articulados com uma rede de instrutoras 100% alinhadas 
aos objetivos do programa. Com a reformulação, a previsão é que sejam 
criadas 140 turmas em 2020. Por falar em objetivos, estes também foram 
aperfeiçoados. As novas participantes do Mulher Atual sairão preparadas 
para atuar com uma postura ativa, frente aos desafios pessoais, sociais 
e profissionais. Neste sentido, os conteúdos e atividades trabalhadas 
foram moldadas em quatro pilares: autoconhecimento, dimensões da vida, 
sustentabilidade e empreendedorismo. Desde 2009, quando foi a campo 
pela primeira vez, 1.256 turmas participaram do Mulher Atual. Para atender 
a demanda do campo, o SENAR-PR abriu edital para credenciamento de 
novas instrutoras do Programa Mulher Atual em novembro de 2019. O 
processo de seleção foi composto por seis etapas. Das 43 inscrições, 20 
candidatas foram aprovadas nas etapas de avaliação técnica e pedagógica, 
sendo duas vagas por Regional do SENAR-PR. Destas, 16 comparecerem 
ao treinamento e avaliação realizados no CTA de Ibiporã.

Convênio com Cresol traz 
curso de capacitação no 
sistema para a FETAEP

A sede da FETAEP em Curitiba recebeu, no dia 13 de 
fevereiro, uma capacitação no sistema da Cresol. O cur-
so foi ministrado por Eloibiso Schadeck, Engenheiro 
Agrônomo da Cresol, e contou com a presença de 30 
diretores e funcionários de sindicatos de todo o estado. 
A capacitação teve como objetivo a  qualificação dos 
participantes para torná-los aptos a ajudar os agricul-
tores familiares a acessar o crédito rural.

FETAEP participa de  
reunião no Incra sobre o 
Acampamento Irmã Dorothy

A diretoria da FETAEP esteve no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) com o prefeito de 
Barbosa Ferraz, Edmilson Miliossi, para discutir sobre a 
atual situação do Acampamento Irmã Dorothy e propor 
soluções para melhorar a vida das famílias. O secretário-
-geral da federação, Alexandre Leal dos Santos, represen-
tou os interesses dos agricultores familiares do estado. O 
encontro foi no dia 12 de fevereiro.

Lucas Jensen

FETAEP
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MERCADO

A iniciativa é da FETAEP e deve 
reunir 200 expositores em junho no 
Mercado Municipal

A agroindústria familiar paranaense se prepara 
para comercializar seus produtos na 1ª Feira da 
Agricultura Familiar. O evento está marcado para 
junho no Mercado Municipal de Curitiba e reunirá 
mais de 200 expositores. O principal objetivo é o de 
estimular novos empreendimentos, principalmente 
para o agricultor que está na fase inicial do negócio.

“O agricultor terá a oportunidade de se aproxi-
mar do público final, conhecer as exigências do 
consumidor e melhorar ainda mais o seu produto 
para participar do mercado de forma competitiva. 
Curitiba é o principal centro consumidor do estado 
e, certamente, os produtos expostos e comerciali-
zados na feira passarão a ser conhecidos por um 

grande número de consumidores, comprovando a 
qualidade dos nossos produtores e abrindo portas 
para novos negócios”, diz o presidente da FETAEP, 
Marcos Brambilla.

Eventos como esse representam a entrada dos 
pequenos produtores na competição por um espa-
ço no mercado. “A feira será um exemplo da grande 
fartura que as searas do Paraná trazem à nossa 
mesa. A ideia de valorizar a agricultura familiar e o 
produto feito em casa faz parte do nosso DNA”, dis-
se o prefeito Rafael Greca, durante a prévia da feira, 
realizada no dia 18, na sede da Fetaep.

O segundo vice-presidente da FETAEP, Claudio 
Zeni, que é presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Capitão Leônidas Marques, 
explica que serão selecionados produtores de 
todas as regiões do estado. “Estamos trabalhando 
para que o evento tenha a maior variedade de pro-

dutos. Melado, compotas, embutidos, pães e mui-
tos produtos diferentes estarão à disposição do 
grande público. Vamos mostrar a grandeza e a qua-
lidade da agricultura familiar. Será uma experiên-
cia enriquecedora tanto para o produtor quanto 
para o consumidor.”

“Um evento desse permite que as pessoas pos-
sam conhecer os produtos da gente. Eles experi-
mentam e gostam e isso é importante para nós 
produtores”, diz a presidente do STTR de Agudos 
do Sul, Mery Terezinha Woiciekovski, que trabalha 
com linguiças artesanais e salames.

O secretário da Agricultura e do Abastecimento 
do Paraná, Norberto Ortigara, ressaltou a impor-
tância do setor para o estado. “A agricultura fami-
liar tem capacidade de intenção e invenção, de 
construção de seu espaço o tempo todo, é a força 
econômica do Paraná por natureza”, disse.

Jonathan Campos 

Jonathan Campos 

Uma feira para 
mostrar a Curitiba 
o que a agricultura 
familiar produz  
em todo o PR  

Prévia da Feira da Agricultura Familiar do Paraná recebeu cerca de 200 visitantes.

 Marcos Brambilla, presidente da FETAEP, falou 
sobre gestão e inovação na agricultura familiar.
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Lançamento
O anúncio do lançamento da 1ª Feira da 

Agricultura Familiar foi feito na sede da federação, 
no dia 18 de fevereiro, com a participação de mais 
de 50 expositores de várias regiões do estado que 
realizaram uma mostra de produtos da agricultu-
ra familiar, uma prévia da feira, para 200 convida-
dos. Quem esteve no evento pode degustar 
geleias, bolachas e até cachaças artesanais aro-
máticas e saborizadas.      

Jonathan Campos 

Jonathan Campos 

AULAS-SHOW

O evento foi enriquecido com quatro aulas-
-show com chefs de cozinha que utilizaram pro-
dutos e insumos provenientes da agricultura 
familiar. As atrações foram a aula de 
Gastronomia Funcional com Iracema Bertoco 
Brianese do Centro Europeu; Mel de Jataí na 
gastronomia com Gabriela Carvalho do 
Quintana Gastronomia; Pães especiais e fari-
nhas apropriadas com Rene Seifert da Casa da 
Videira – Wittmarsum; e Critérios para um quei-
jo de qualidade com Flávia Rogoski do Bom 
Vivant do Mercado Municipal.

“A feira será um exemplo da grande fartura que as searas do 
Paraná trazem à nossa mesa. A ideia de valorizar a agricultura 
familiar e o produto feito em casa faz parte do nosso DNA.”

Rafael Greca, prefeito de Curitiba 

O prefeito de Curitiba Rafael Greca discursou no lançamento da Feira.

O secretário de Agricultura e Abastecimento Norberto Ortigara representou o apoio do 
governo do estado à iniciativa.

Também participaram do evento o prefeito de 
Curitiba Rafael Greca, o secretário estadual da 
Agricultura e do Abastecimento Norberto Ortigara, 
o presidente do Instituto de Desen volvi mento Rural 
do Paraná Natalino Avance de Souza, o presidente 
da Ceasa Éder Bublitz, o secretário de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Curitiba Luiz Dâmaso 
Gusi, a prefeita de Agudos do Sul Luciane Maira 
Teixeira, e o coordenador da Expe dição Agricultura 
Familiar da Gazeta do Povo, Giovani Ferreira.

Mel de Jataí na gastronomia com Gabriela 
Carvalho do Quintana Gastronomia.

Critérios para um queijo de qualidade com Flávia 
Rogoski do Bon Vivant do Mercado Municipal de 
Curitiba.

Jonathan Campos 

Jonathan Campos 

Jonathan Campos 

Jonathan Campos 

Ppães especiais com Rene Seifert da Casa da 
Videira - Wittmarsum.

Gastronomia funcional com Iracema 
Brianese do Centro Europeu.
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Realizadores 
A 1ª Feira da Agricultura Familiar do Paraná é 

uma iniciativa da FETAEP, com apoio da Prefeitura 
Municipal de Curitiba, do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, 
do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná 
Iapar-Emater, do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) e dos Sindicatos de 
Trabalha dores e Trabalhadoras Rurais (STTRs).

Seminários
Na ocasião do lançamento da feira, os presentes 

também participaram de seminários com temas 
relevantes para a agricultura familiar. O coordena-
dor da Expedição Agricultura Familiar da Gazeta do 
Povo, Giovani Ferreira, foi o primeiro palestrante e 
discorreu sobre os resultados do projeto que per-
correu 12 estados brasileiros de setembro a dezem-
bro de 2019 e contou com o apoio da FETAEP.

Outros palestrantes foram Jorge Mryczka, 
coordenador do Censo Agropecuário no Paraná 
realizado pelo IBGE; o secretário de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Curitiba, Luiz Damaso 
Gusi, com o tema Agricultura Familiar e Mercado; 
Maria Isabel Rosa Guimarães do SEBRAE com o 
tema Empreendedorismo na agricultura fami-
liar; e Marcos Brambilla, presidente da FETAEP, 
com o tema Gestão e inovação na agricultura 
familiar.

“Um evento desse 
permite que as 
pessoas possam 
conhecer os 
produtos da gente. 
Eles experimentam e 
gostam e isso é 
importante para nós 
produtores.”

Giovani Ferreira da Gazeta do Povo realizou o primeiro 
seminário da Expedição Agrifamiliar durante o evento.

Jonathan Campos 

Jonathan Campos Jonathan Campos Divulgação Gazeta do Povo

Jonathan Campos 

O auditório da FETAEP esteve completamente lotado para as 
palestras do dia.

Luiz Dâmaso Gusi, secretário de 
Segurança Alimentar e Nutricional de 
Curitiba em sua palestra sobre agricultu-
ra familiar e mercado.

 Maria Isabel Rosa Guimarães do 
Sebrae trouxe conhecimentos 
sobre empreendedorismo na 
agricultura familiar. A FETAEP forneceu o apoio técnico para a realização da expedição.

Jorge Mryczka do IBGE repassou alguns dados do Censo Agropecuário 
2020 voltados para a agricultura familiar.

MERCADO

Mery Terezinha Woiciekovski, 
presidente do STTR de Agudos do Sul.

Jonathan Campos
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COLUNA 
JURÍDICA

Como funciona a Carteira de Trabalho Digital?

A 
Carteira de Trabalho, obrigatória para 
o exercício de qualquer emprego, é 
emitida pelo Ministério da Economia. 
Na Carteira de Trabalho fica registra-
do todos os contratos de trabalho, o 

que a torna um instrumento para reconhecer o 
acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários 
(aposentadoria por idade, auxílio-doença, etc).

Com a publicação da Lei nº 13.874/2019, 
chamada Lei da Liberdade Econômica, a 
Carteira de Trabalho será emitida pelo Ministério 
da Economia preferencialmente em meio digi-
tal. Qualquer pessoa inscrita no Cadastro de 
Pessoa Física - CPF já está habilitado a ter a 
Carteira de Trabalho Digital, devendo as empre-
sas, no momento da contratação, respeitar os 
requisitos estabelecidos em legislação vigente.

Para obter sua Carteira Digital, basta aces-
sar o portal de acesso único do Governo (htt-
ps://servicos.mte.gov.br), informar seus dados 
pessoais: CPF, Nome, Data de Nascimento, 

A carteira de trabalho digital chegou para facilitar a vida do trabalhador.

 Divulgação Ministério da Economia

Nome da Mãe e Estado de Nascimento. Se for nas-
cido no exterior, selecione “Não sou brasileiro”.

Com esta nova plataforma, os trabalhadores 
poderão conferir em tempo real se as empresas 
estão cumprindo suas obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. Também é possível instalar no 
celular um aplicativo com a Carteira de Trabalho 
Digital, que está disponível nas plataforma 
Android e iOS.

A novidade traz inicialmente como benefícios 
a agilidade na solicitação do documento, acesso 
à informação de Qualificação Civil e de Contratos 
de trabalho através da integração de diversos 
bancos de dados do governo federal.

O objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores 
que terão o documento à mão sempre que preci-
sarem fazer uma consulta. Todas as experiências 
profissionais formais estarão no aplicativo.

Clodoaldo Gazola,
Assessor Jurídico da FETAEP

Os empregadores 
que utilizam o eSocial 
estão dispensados da 

anotação da Carteira de 
Trabalho física.
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SHOW RURAL

FETAEP levou o número recorde de 6,5 mil agricultores na 32ª edição do evento

Conectar o agricultor familiar com o futuro, pro-
porcionando o acesso ao conhecimento e às 
novas tecnologias é o objetivo da FETAEP, que 
pela 15ª vez consecutiva participou do Show 
Rural Coopavel, realizado no início de fevereiro, 
em Cascavel. “A agricultura familiar busca conhe-
cimento e tecnologia para inovar na sua forma de 
produção e esse evento é uma excelente oportu-
nidade para isso.  O Show Rural é uma escola tec-
nológica com canteiros a céu aberto, novas tec-
nologias e práticas inovadoras tanto na criação 
de animais quanto no cultivo de hortaliças, grãos, 
flores, entres outros”, afirma o presidente da 

A FETAEP levou 6,5 mil agricultores familiares para o evento.

Thiago Leandro

Conhecimento e tecnologia 
atraem agricultores familiares 
ao Show Rural Coopavel

FETAEP, Marcos Brambilla.
Seis mil e quinhentos agricultores familiares 

participaram da 32ª edição do Show Rural 
Coopavel a convite da FETAEP. A entidade, jun-
tamente com os STRs e com o Senar, organizou 
a visita de 150 caravanas de todas as regiões do 
estado. “Esse ambiente é perfeito para adquirir 
novos conhecimentos e aprender a inovar na 
nossa forma de produzir. Sempre venho em 
busca das novidades. Daqui tiramos muitas 
ideias que podem ser implantadas na nossa 
região”, conta Lucilene Marquesini, integrante 
da caravana de Jesuítas, que participou do 

evento pela sexta vez, acompanhada da filha 
Edinéia. 

Todas as caravanas passaram pelo estande 
da FETAEP, espaço feito em conjunto com a 
Emater para disponibilizar apoio técnico aos 
agricultores familiares. Nesse espaço eles assis-
tiram a um vídeo explicativo sobre o trabalho das 
entidades e sobre o evento. Profissionais da 
F E TA E P, d os  ST Rs  e  d o  I n st i t u to  d e 
Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) estive-
ram à disposição para atender aos agricultores. 
“A recepção das caravanas foi bastante organi-
zada e o vídeo e as explicações dos técnicos nos 
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Thiago Leandro

Aline Cambuy

O estande da federação foi em conjunto com o Iapar-Emater.

Dezenas de caravanas chegaram ao evento diariamente.

ajudam a aproveitar ainda mais o evento. Venho 
olhar essa exposição sempre em busca de novos 
conhecimentos e levo daqui novas ideias que 
poderão ser aplicadas na pecuária leiteira da 
minha família”, revela Gustavo Benso, que é do 
município de Santa Helena.

Esse ano, o evento foi marcado pela forte pre-
sença das mulheres. Para a 1ª vice-presidente da 
FETAEP, Ivone Francisca de Souza, as mulheres 
mostraram que estão cada vez mais envolvidas 
no trabalho do campo. “Elas buscam novas opor-
tunidades de renda e se destacam na agricultura 
familiar. As mulheres não apenas contribuem 

FETAEP recebe 
ASBRAER 
e ABIPTI para 
visita 
técnica

Representantes de todo o país da 
Associação Brasileira das Entidades 
Estaduais de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ASBRAER) e membros 
d a  A s s o c i a ç ã o  B ra  s i l e i ra  d a s 
Instituições de Pesquisa Tecnológica e 
Inovação (ABIPTI) foram recebidos 
pelos FETAEP, na área do estande da 
federação em conjunto com a Emater, 
no Show Rural Coopavel. Os visitantes 
conheceram os trabalhos realizados no 
estado e os projetos desenvolvidos no 
Paraná foram expostos, com destaque 
para a agricultura familiar. A visita téc-
nica foi liderada pelo diretor-presidente 
do Instituto de Desenvolvimento Rural 
Iapar-Emater do Paraná, Natalino 
Avance de Souza e contou com a pre-
sença do secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado, Norberto 
Ortigara e do coordenador geral do 
Show Rural, Rogério Rizzardi. Na oca-
sião, Natalino apresentou resultados 
de como a pesquisa no Paraná contri-
bui para o desenvolvimento e geração 
de renda na agricultura familiar.

para o sustento da família, mas muitas vezes são 
elas as principais responsáveis pela geração de 
renda. O protagonismo das mulheres rurais está 
em evidência. Antes as trabalhadoras rurais 
eram vistas apenas como ajudantes, e hoje se 
destacam em diferentes etapas do processo pro-
dutivo de alimentos e outras atividades relacio-
nadas à geração de renda e desenvolvimento 
econômico social no campo.” Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), cerca de 15 milhões de mulheres vivem 
na área rural, o que representa 47,5% da popula-
ção residente no campo no Brasil.

Evento da ASBRAER durante o Show Rural

Thiago Leandro

A grande quantidade de jovens também 
chamou a atenção. O secretário geral da 
FETAEP, Alexandre Leal, explica que em meio a 
tantas transformações no campo a preocupa-
ção com a sucessão familiar é uma temática 
constante. “Garantir a participação dos jovens 
em um evento como o Show Rural é fundamen-
tal, pois essa experiência proporciona o contato 
dele com novas oportunidades de renda. 
Quando ele adquire novos conhecimentos e 
percebe que pode aplicá-los na propriedade da 
sua família, o futuro no campo ganha novas 
expectativas.” 
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Thiago Leandro

Marcos Brambilla, presidente da FETAEP, assinando  
o convênio com a Cresol.

Thiago Leandro

Convênio entre FETAEP e Cresol promete mais agilidade no crédito para o agricultor familiar.

SHOW RURAL

Crédito mais próximo
do agricultor familiar

FETAEP e Cresol assinam convênio 
no 32.º Show Rural Coopavel

Garantir acesso a crédito de quem vive no cam-
po é o principal objetivo da parceria firmada entre a 
(Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
Familiares do Estado do Paraná) FETAEP e a Cresol. 
As duas entidades assinaram o Termo de coopera-
ção técnico-financeira, durante o 32.º Show Rural 
Coopavel. O novo convênio irá ampliar o atendi-
mento da Cresol para 310 municípios do Paraná, 
onde os agricultores familiares poderão solicitar o 
crédito por meio dos Sindicatos dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais (STTRs) filiados à 
FETAEP.

“Essa parceria foi desenvolvida com foco em 
atender melhor o agricultor familiar. O resultado 
será mais agilidade para obtenção do crédito 
rural e, consequentemente, mais qualidade de 
vida no campo”, destaca o presidente da FETAEP, 
Marcos Brambilla.

O convênio irá fortalecer o acesso ao crédito 
rural para os pequenos e médios municípios. 
“Vamos atender quem precisa e ampliar o acesso 
a todas as linhas do crédito rural, especialmente 
as destinadas aos jovens e as mulheres. 
Precisamos fortalecer ainda mais o empreende-
dorismo para esses dois públicos. Para manter o 

Martins Zeni, de Capitão Leonidas Marques, 
apresentou um projeto para custear a safra de 
trigo. Ela vai plantar cinco alqueires de trigo, que 
lhe custará um investimento de R$ 25 mil. Cerca 
de R$ 19 mil serão financiados pela Cresol. “A faci-
lidade para financiar parte desse sonho me moti-
vou a seguir em frente”, comemora.

Ivone Francisca de Souza, primeira vice-pre-
sidente da FETAEP,  elogiou o projeto de Lúcia. “É 
muito gratificante ver que o primeiro financia-
mento da Cresol, em parceria com a FETAEP, será 
destinado a uma mulher. Isso mostra a força da 
mulher no campo e seu esforço para melhorar a 
renda da família.”  

jovem no campo, sabemos que é necessário 
oferecer oportunidades para que ele possa 
diversificar as suas atividades e melhorar a ren-
da”, diz Brambilla.

Para o presidente da Cresol, Alzimiro 
Thomé, essa parceria proporcionará o desen-
volvimento da agricultura familiar por meio do 
crédito. “Vamos atender um número maior de 
agricultores e ampliar o acesso ao crédito rural 
no Paraná. Estamos preparados para atender 
todas as demandas do agricultor familiar, com 
diferentes linhas de crédito.”

A primeira proposta foi concretizada logo 
após a assinatura. A agricultora Maria Lúcia 

O convênio contou também com a 
assinatura do presidente da Cresol, 
Luiz Levi Tomacheski.

Thiago Leandro
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Reunião para assinatura do convênio da FETAEP com a Ceasa.

FETAEP firma 
convênio 
com a Ceasa no 
Show Rural
 
Parceria prevê atendimento da 
federação em todas as unidades da 
Ceasa no PR

A FETAEP oficializou o novo convênio com a 
Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná) que 
irá beneficiar os agricultores familiares. A parceria 
foi firmada no dia 5 de fevereiro, durante o Show 
Rural, com a assinatura de um Instrumento de 
Cooperação Técnica. A iniciativa prevê a abertura de 
espaço nas unidades da Ceasa no Paraná para que 
a FETAEP tenha um local destinado a capacitação 
tecnológica e a orientação dos agricultores familia-
res. “Vamos disponibilizar o que temos de melhor. 
Nossos profissionais estarão à disposição para faci-
litar a vida do agricultor familiar. Entre os objetivos 
estão orientar, capacitar e prestar esclarecimentos 
sobre documentação da propriedade e questões 
previdenciárias, além de estimular o empreendedo-
rismo rural”, garante o presidente da FETAEP, 
Marcos Brambilla.

A Ceasa é um dos principais locais de comer-
cialização de produtos hortifrúti destinados a 
hotéis, restaurantes, feiras e supermercados. Nas 
unidades, onde passam aproximadamente 15 mil 

pessoas diariamente, há um espaço destinado a 
agricultores que vendem os produtos diretamen-
te, sem passar pelos grandes comerciantes do 
local. São eles os alvos principais do documento 
assinado. Os termos de cooperação destacam que 
o Estado e a FETAEP vão integrar os esforços ins-
titucionais visando a ações conjuntas de políticas 
de inovação tecnológica, desenvolvimento rural e 
qualificação do processo de comercialização de 
produtos da agricultura familiar.  De acordo com o 
secretário estadual da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto Ortigara, será possível 
dar uma atenção mais qualificada a milhares de 
famílias da agricultura familiar.

Segundo o presidente da Ceasa, Eder Bublitz, 
os produtores precisam de apoio técnico, docu-
mental e jurídico. “A FETAEP oferece isso ao produ-
tor rural. Em função do nosso horário de atendi-
mento, ele tinha dificuldade a esse acesso. Agora 
ele terá apoio contábil e previdenciário, além de 
orientações sobre crédito e outras necessidades 
do agricultor familiar.”

A primeira unidade a ter um espaço da FETAEP 
é a Ceasa de Curitiba. Depois, o atendimento será 
levado para Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e 
Maringá. A federação terá pessoas para prestar as 
informações necessárias entre as 4 horas da 
manhã e meio-dia.

"Vamos disponibilizar o que temos de melhor. 
Nossos profissionais estarão à disposição  
para facilitar a vida do agricultor familiar.  
Entre os objetivos estão orientar, capacitar  
e prestar esclarecimentos sobre  
documentação da propriedade e questões 
previdenciárias, além de estimular o 
empreendedorismo rural."

Marcos Brambilla, presidente da FETAEP.
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JUVENTUDE

Encontro de jovens na 
sede da FETAEP em 
dezembro de 2019 para 
planejar o evento.

A cidade litorânea de Pontal do Paraná será a casa 
do 3º Festival Estadual da Juventude Rural, organizado 
pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
Familiares do Estado do Paraná (FETAEP), em parceria 
com os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (STTR’s) filiados. Ao longo dos dias 25, 26 e 27 
de março, 400 jovens trabalhadores rurais de todo 
estado terão acesso a palestras, oficinas e debates 
para enriquecer o encontro.

O principal objetivo do evento é promover a 
sucessão rural por meio da apresentação de meios 
para a permanência do jovem no campo com foco 
em políticas públicas, alternativas de renda e tro-
cas de experiência. O secretário-geral da FETAEP e 
coordenador estadual de jovens, Alexandre Leal 
dos Santos, afirma que o festival funciona como 
um “laboratório de conhecimentos que serão leva-
dos e aplicados em suas propriedades garantindo 
renda, qualidade de vida e principalmente a conti-
nuidade do trabalho rural”.

Trabalho que transcende gerações
Uma das bandeiras levantadas pela FETAEP é 

Convite do 
evento com o 
serviço e as 
temáticas da 
edição.

 FETAEP

Lucas Jensen

Festival Estadual da Juventude Rural 
como instrumento da sucessão no campo
Terceira edição do evento organizado pela FETAEP irá reunir 400 jovens em Pontal do Paraná nos dias 25, 26 e 27
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a sucessão rural, considerada fundamental para o 
sucesso dos empreendimentos familiares no cam-
po. A lógica defendida pela federação é a de que a 
sucessão existe para preservar e desenvolver o 
trabalho das gerações anteriores por meio da 
incorporação de novas tecnologias, gestão e mem-
bros mais jovens na atividade da família para per-
petuar o patrimônio de todos.

“O êxodo rural continua ocorrendo e afeta dire-
tamente os mais jovens, que continuam migrando 
para as cidades em busca de renda e melhor quali-
dade de vida. Isso acarreta em um esvaziamento 
do campo que é prejudicial para a continuidade da 
produção agrícola familiar e, consequentemente, 
para a produção de alimentos”, analisa Alexandre 
Leal dos Santos, secretário-geral da FETAEP.

Políticas públicas
O esvaziamento rural acontece em parte por 

desconhecimento de políticas públicas adequadas 
para atender às necessidades do jovem para que 
permaneça no campo.

“Com o evento queremos proporcionar à 

A 2ª edição do 
evento aconteceu 
em 2014 e 
também foi um 
sucesso.

O encontro de 2010 
reuniu cerca de 
400 jovens de todo 
o estado.

juventude rural o acesso aos programas e políticas 
públicas, a escolha de atividade agrícola adequada 
com a região e o tamanho de sua propriedade, para 
que o projeto de vida familiar dos jovens rurais 
tenha êxito”, explica Alexandre.

Algumas das iniciativas públicas que serão 
apresentadas no festival serão o Plano Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF), que financia a compra 
da terra para trabalhadores rurais e investimentos 
em infraestrutura; o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), que busca proporcionar segu-
rança alimentar para a agricultura familiar; o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), que atende alunos da rede pública; e 
Habitação Rural, que facilita o acesso à moradia.

Tecnologia e comunicação 
como aliadas
Outra parte do terceiro encontro de jovens pro-

movido pela FETAEP tratará da apresentação de 
meios de comunicação que contribuem com a saú-
de financeira das propriedades como, por exemplo, 
o uso de redes sociais para a comercialização de 

 “A questão da 
sucessão rural  
na agricultura 
familiar tem 
relação direta 
com a segurança 
e a soberania 
alimentar de 
nosso país.”

produtos, o uso da internet para acessar cursos 
profissionalizantes à distância e muitos outros.

Assim como é importante a apresentação des-
sas formas de geração de renda, o compartilha-
mento de experiências de sucessão rural na agri-
cultura familiar e de jovens que saíram das suas 
propriedades para vivenciar a rotina urbana tam-
bém ajuda a construir o conhecimento sobre as 
diferenças entre campo e cidade, além dos desa-
fios nos dois ambientes.

O festival ainda propõe a aproximação dos 
jovens com a FETAEP e com os seus representantes 
sindicais para que, juntos, possam construir pro-
postas diferenciadas para serem levadas ao gover-
no do estado e governo federal, de maneira que 
supram as necessidades e anseios da permanência 
no campo, que é o propósito primordial do evento.

“É necessário proporcionar aos jovens vários 
espaços de formação, qualificação e capacitação. Por 
isso, nos últimos anos, intensificamos o trabalho com 
a juventude rural por meio do aumento dos eventos 
municipais e regionais para aproximar o jovem de 
seus objetivos e da federação”, conclui Alexandre.

Alexandre Leal dos Santos, 
secretário-geral da FETAEP 
e coordenador estadual da 
juventude rural.
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REPRESENTATIVIDADE

Evento debateu sobre crédito rural, 
organização sindical, comunicação 
social, entre outros temas

Pela primeira vez na história da FETAEP, uma 
mulher coordenou uma assembléia, representando 
a força das mulheres no estado do Paraná e a repre-
sentatividade feminina dentro da agricultura fami-
liar. A 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2020,  realiza-
da nos dias 19 e 20 de fevereiro, foi presidida por 
Ivone Francisca de Souza, 1ª vice-presidente da 
FETAEP e coordenadora estadual da Secretaria das 
Mulheres.  O presidente da FETAEP, Marcos 
Brambilla, estava em uma agenda externa e desig-
nou a Ivone para comandar oencontro.

“Esta foi, sem dúvida, uma relevante expressão 
do crescente protagonismo das mulheres, política 
e simbolicamente. A iniciativa não só dá visibilidade 
às mulheres, mas também fortalece o lugar estra-
tégico das lideranças femininas no movimento 
sindical”, analisa Ivone.

O encontro reuniu 112 representantes dos sin-
dicatos filiados e discutiu assuntos de interesse 
para o agricultor e agricultora familiares, como cré-
dito rural, organização sindical, políticas agrárias, 
e a importância da comunicação no setor.

A campanha de sindicalização, lançada na 
assembleia, foi aprovada pelos presentes. Uma das 
estratégias é o Seguro do Agricultor Familiar e 
Assalariado Rural, iniciativa da federação com par-
ceria da seguradora Costa & Parra, que está vigente 
desde o fim de 2019. Este é um novo benefício para 
os sindicatos e seus associados. O Seguro para o 
Agricultor Familiar e Assalariado Rural tem anuidade 
de R$ 72 ou mensalidade de R$ 6 para os associados.

A fim de impulsionar a campanha, a FETAEP irá 
premiar os dez sindicatos mais atuantes do estado 
e filiados segurados em sorteio, durante o seu con-
gresso em outubro deste ano.

“A assembleia foi extremamente produtiva. 
Aprovamos a campanha de sindicalização, que vai 
fortalecer ainda mais os sindicatos e preparamos 
os nossos dirigentes para as principais ações do 
ano, como o Festival Estadual da Juventude e a 
Feira da Agricultura Familiar”, avalia Marcos 
Brambilla, presidente da FETAEP.

A 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2020 aconteceu nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Assembleia 
da FETAEP 
tem comando
feminino 
pela primeira vez

“Esta foi, sem dúvida, uma 
relevante expressão do 
crescente protagonismo das 
mulheres, política e 
simbolicamente.” 

Ivone Francisca de Souza, 1ª vice-
presidente da FETAEP e coordenadora 
estadual da Secretaria das Mulheres

Pela primeira vez na história da federação 
uma mulher presidiu a assembleia geral.
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Entenda as diferenças e como funciona a aprovação de cada um deles 

Reprodução

Pixabay

Na página inicial do site da FETAEP, no canto inferior, existe uma seção só para acordos e convenções.

Saber a diferença entre acordos e convenções é fundamental para o trabalhador.

Convenção Coletiva x Acordo Coletivo

A Convenção Coletiva de Trabalho é um contra-
to firmado entre o Sindicato dos trabalhadores e o 
Sindicato dos empregadores que estipula condi-
ções de trabalho, saúde, segurança, benefícios 
específicos e reajustes salariais. Já o Acordo 
Coletivo de Trabalho é um contrato firmado entre o 
Sindicato profissional e um ou mais empregado-
res.

Enquanto a Convenção Coletiva tem aplicação 
para toda a categoria profissional de representa-
ção do sindicato dos trabalhadores, independen-
temente de o trabalhador ser filiado ou não ao sin-
dicato, o Acordo Coletivo tem aplicação apenas aos 
empregados do empregador ou empresa que fir-
mou o Acordo. 

Tanto os Acordos como as Convenções podem 
ter validade de um até dois anos. A diferença é que 
a Convenção é aplicada apenas na base territorial 
dos sindicatos que a firmaram.

Normalmente é na Convenção Coletiva de 
Trabalho que os sindicatos estabelecem um Piso 
Salarial (o menor valor de salário para a categoria), 
correção salarial para trabalhadores que recebem 
salários superiores ao piso, valor das horas extras, 
possibilidade ou não de utilização da jornada de 
compensação (banco de horas) e benefícios espe-
cíficos para a categoria (vale transporte, vale ali-
mentação, auxílio moradia, etc.).

O Acordo é utilizado, principalmente, por 
empresas que possuem uma característica de tra-
balho específica que se diferencia das demais ou 
quando o sindicato profissional não consegue 
aprovar uma Convenção Coletiva de Trabalho.

Como funciona?
Para se aprovar uma Convenção ou mesmo um 

Acordo Coletivo de Trabalho, o Sindicato profissio-
nal precisa se reunir com os associados e trabalha-
dores interessados para aprovar uma pauta de 
negociação. Após esta reunião a diretoria do 
Sindicato se reúne com o Sindicato patronal, no 
caso de Convenção, ou com a empresa, no caso de 
Acordo Coletivo, para ajustar as bases da negocia-
ção.

Finalizada a negociação, a Convenção ou 
Acordo é inserida no sistema mediador do 
Ministério da Fazenda, quando passa a ter validade 
legal. É importante que os empregadores busquem 
informações sobre a existência de Convenção 
Coletiva de Trabalho, pois podem haver diferenças 
salariais que poderão se tornar um passivo traba-
lhista.

No site da FETAEP é possível visualizar todas as 
Convenções Coletivas de Trabalho firmadas por 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados à 
FETAEP.
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LIDERANÇA

Quatro dirigentes da FETAEP estão na coordenação da Regional Sul

A nova coordenação da Regional Sul - forma-
da pelas Federações dos Trabalhadores na 
Agricultura do Paraná (FETAEP), de Santa Cata-
rina (FETAESC) e do Rio Grande do Sul (FETAG) 
-  foi empossada no dia 11 de fevereiro.  A reunião 
para eleição e posse foi realizada na sede da 
FETAESC e dois membros efetivos e dois suplen-
tes irão representar a FETAEP nessa nova gestão.

Nos próximos dois anos, os representantes 
do Paraná serão o presidente da FETAEP, Marcos 
Brambilla; a 1ª vice-presidente, Ivone Francisca 
de Souza; o secretário-geral, Alexandre Leal dos 
Santos; e a 1ª secretária de Finanças e Adminis-
tração, Mery Terezinha Woiciekoviski.

O presidente reeleito da FETAG-RS, Carlos 
Joel da Silva, assumiu o cargo de coordenador 
da regional e lidera as atividades da equipe for-
mada por 12 dirigentes sindicais eleitos.  “O 
movimento sindical precisa estar cada vez mais 
atuante e a união das federações do Sul é muito 
importante”, afirma.

CONHEÇA A NOVA COORDENAÇÃO

Efetivos
Ivone Francisca Souza            
Marcos Brambilla               
José Walter Dresch             
Aline Aparecida Maier           
Carlos Joel da Silva           
Jaciara Müller                 

Presidente da FETAG-RS é o 
novo coordenador pelos 
próximos dois anos

Suplentes
Mery Terezinha Woicievoski   
Alexandre Leal dos Santos      
Luiz Sartor                     
Maria Gorete Natal Milak        
Eugênio Zanetti                 
Maribel Moreira                

Representantes das três federações reunidos na sede da FETAESC.

FETAEP

Geraldo Bubniak

G
er

al
do

 B
ub

ni
ak

Geraldo Bubniak

JUVENTUDE 

FETAEP assume 
cadeira no Conselho 
Estadual da 
Juventude (CEJUV)
Eleita como representante do meio 
rural, a federação foi a instituição 
mais votada dentre as inscritas

A FETAEP foi eleita representante da juventude 
rural do Paraná dentro do Conselho Estadual da 
Juventude (CEJUV). A federação foi a instituição 
mais votada dentre as inscritas, traduzindo os 
esforços e dedicação da Comissão Estadual de 
Juventude Rural da FETAEP, dos dirigentes sindi-
cais, da diretoria e das regionais envolvidas.

“O compromisso assumido hoje nos dá voz para 
continuar colocando em prática a sucessão rural na 
agricultura familiar. Seguimos  unidos para que a 
juventude ocupe seu espaço na agricultura”, avalia o 
secretário geral da FETAEP e coordenador estadual 
da Juventude Rural, Alexandre Leal dos Santos, que 
assume a cadeira representando a entidade.

Com mandato de um ano, os conselheiros repre-
sentam a sociedade e o poder público no conselho. 
O objetivo é consolidar as ações que já estão em 

desenvolvimento na Coordenação 
de Políticas Públicas para a 
Juventude, vinculada à Secretaria 
de Estado da Justiça, Família e 
Trabalho, em conjunto com os pro-
gramas de todas as secretarias de 
Estado que atendem o público 
jovem entre 15 a 29 anos.

“Esse conselho contribui de 
maneira muito significativa com o 
Estado. Com novas ideias, essa 
juventude dará mais agilidade para 
que as políticas do Paraná avan-
cem”, destacou o vice-governador 
Darci Piana, enaltecendo também 
a importância da participação da 
sociedade civil na definição das 
políticas públicas que visam garan-
tir melhor condição de combate à 
vulnerabilidade juvenil no Paraná.

Histórico
Criado em 1988, o CEJUV ficou 

inativo por 23 anos, até 2017. O 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior deter minou a regulamenta-
ção do órgão nas metas da atual 
gestão, ratificando o reconheci-
mento da juventude como prota-
gonista de ações que geram valor 
social efetivo para os paranaenses.

Os eleitos 
foram 
empossados 
no Palácio 
Iguaçu, em 
Curitiba.

Alexandre Leal dos Santos, secretário-geral da FETAEP e coordenador 
estadual da Juventude Rural, representará a federação no conselho.

A cerimônia 
foi presidida 
pelo vice-
-governador 
Darci Piana, 
representan-
do o Governo 
do Estado.


