
Novembro 
2010

Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado 
do Paraná

Filiada àBoletim Especial da

FEstivais NacioNal E Estadual da JuvENtudE 
foram palco de muitos debates e várias conquistas
NacioNal

Fetaep atuante em prol da 

Juventude Rural e da sucessão Rural

FETAEP – 45 anos de luta em defesa dos agricultores familiares e trabalhadores rurais

De 27 a 30 de julho, a juventude 
rural brasileira se reuniu em Bra-
sília e concentrou esforços para a 
ampliação de políticas públicas 
voltadas à permanência do jovem 
no campo e à sucessão rural. Além 
dos intensos debates de cunho 
técnico e político, os participantes 
desenvolveram atividades esporti-
vas e culturais – o que facilitou a 
integração entre os 5 mil jovens de 
todo o Brasil.

O Paraná foi representado pelo 
coordenador estadual de Jovens, 

Estadual

Entre os dias 26 e 29 de abril, a Fetaep realizou o 1º 
Festival Estadual da Juventude Rural do Paraná, no 
município de Colombo – Região Metropolitana 
de Curitiba. O evento reuniu cerca de 80 jo-
vens do meio rural e mais 30 líderes sindicais 
provenientes de diversas regiões do interior do 
Estado. 

Temas debatidos
4Acesso à terra 
4Educação do campo
4Sucessão rural
4Sindicalização
4Crédito Fundiário
4Meio ambiente sustentável
4Pronaf – Jovem 

Marcos Brambilla, e por mais 80 jovens que fizeram parte da comitiva 
paranaense. O presidente da Fetaep, Ademir Muller, também prestigiou o 
evento. “Juventude, Territorialidade e Agricultura Familiar”; “Juventude e 

Trabalho Assalariado”; “Acesso à Terra”; “Educação no Campo e Formação 

Profissional”; e “Trabalho e Renda” foram alguns dos temas debatidos.

Na solenidade de abertura do Festival Nacional, os jovens entregaram ao ministro 

Luis Dulci, da Secretaria Geral da Presidência da República, e ao ministro do Desen-

volvimento Agrário, Guilherme Cassel, uma carta com as propostas levantadas du-

rante o Festival. “Ambos trataram nossas reivindicações com dignidade”, informou. 

Além deles, a carta também foi encaminhada ao ministro do Trabalho e Emprego, 

Carlos Lupi, e ao ministro da Educação, Fernando Haddad.

Mural de fotos
FETAEP



Muitas bandeiras de luta da Fetaep 
foram discutidas na 2ª Conferên-
cia Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário do 
Paraná, que aconteceu de 25 a 27 
de maio em Curitiba. Entre as de-
mandas levantadas pelos partici-
pantes durante o evento, a Fetaep 
destaca as discussões acerca da 
organização e da gestão dos Con-

selhos Municipais de Desenvol-
vimento Rural – órgão que ajuda 
a encaminhar políticas ligadas à 
agricultura familiar. 

“Traçamos o indicativo de que to-
dos os Conselhos tenham a par-
ticipação efetiva de jovens, por se 
tratar de um importante espaço de 
construção e controle de políticas 

públicas para o campo”, comenta 
Brabilla. De acordo com ele, a 2º 
Conferência reconheceu a impor-
tância da participação de jovens 
nas decisões e no controle social 
de tudo que se refere à agricultura 
familiar paranaense, assim como a 
importância de uma sucessão nos 
espaços políticos e na agricultura 
familiar.

2ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e Solidário teve grande participação da juventude 
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Para a juventude rural, o Programa Nacional de Cré-
dito Fundiário (PNCF) representa uma importante 
ferramenta para ampliar a propriedade da família ou 
então conseguir seu próprio pedaço de terra.  O PNCF 
possibilita a construção de um projeto de vida, geran-
do trabalho e renda, e incentivando a permanência 
do jovem no campo.

O Jovem Saber - programa gratuito de educação no 
campo à distância - vem formando jovens com capa-
cidade de intervir nas discussões de políticas públi-
cas voltadas ao meio rural, nas instâncias munici-
pais. O acesso ao programa pode ser feito pelo site  
www.contag.org.br/sistemas/jovemsaber. 

CRÉDITO FUNDIÁRIO: 
uma conquista do MSTTR 

CONVITE!
Jovens, participem da organização sindical 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

associem-se ao sindicato dos trabalhadores 

rurais de seu município e ajudem a debater 

e construir políticas que reconheçam o meio 

rural pela sua importância econômica e social 

e também pela produção de alimentos.

PNCF


