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INTRODUÇÃO 

 
Neste Relatório vocês irão encontrar algumas das principais ações e atividades desenvolvidas 

pelos diretores executivos, assessores e funcionários da FETAEP durante o ano de 2011.  
Como já era previsível, o ano de 2011 continuou sendo de muitos desafios, lutas e muitos traba-

lhos, não apenas nas atividades internas da Fetaep, mas também com a Contag, Regional Sul, CTB e 
com as autoridades constituídas (Federal, Estadual e Municipal).  

Se não conseguimos vencer todas, pelo menos avançamos em algumas conquistas e mantive-
mos outras, e ainda outras estão por vir. 
 Com a presença de 220 delegados/as, realizamos nos dias 16 a 18 de março de 2011 nosso 1º 
Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Paraná, sendo histórico por uma 
série de fatores. Primeiro, porque faz parte de um processo de democratização do Movimento Sindical. 
Segundo, porque a chapa única demonstra o amadurecimento e a integração da base com a Fetaep. 
Terceiro, porque o resultado da eleição foi surpreendente e inédito. Nunca tivemos, nestes 47 anos de 
história da Fetaep, um índice de aprovação tão grande: 98,64% a favor da chapa única. Isso nos traz, 
além de grande alegria, muita responsabilidade, pois vamos nos empenhar ao máximo para cumprir à 
risca as deliberações do Congresso. Além disso, nos comprometemos em efetuar melhorias e mudanças 
necessárias para o avanço do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais do Paraná. Agradecemos 
a todos aqueles que confiaram, mais uma vez, nesta diretoria da Fetaep.  O 1º Congresso Estadual dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Paraná terminou com um saldo muito positivo em vários 
aspectos, dentre eles, a grande participação e colaboração dos delegados e das delegadas presentes, 
assim como a presença  das autoridades que prestigiaram a abertura solene, o esforço de toda equipe 
da Fetaep – funcionários e assessores – para a realização de um evento organizado e bem estruturado, 
bem como o apoio do Senar/PR. 
 Após a realização do Congresso foi elaborado o ANAIS do mesmo, resultante dos debates e 
conclusões, o qual sintetiza as deliberações do I CETTR do Paraná, instancia decisória máxima no âm-
bito estadual, sendo um conjunto de normas que tem por finalidade orientar todas as ações sindicais. 
Todos os dirigentes sindicais devem ter este documento, que foi encaminhado à todos os sindicatos, em 
mãos sempre para que possam consulta-lo quando necessário. Nos ANAIS do congresso constam deci-
sões da mais progressista dos últimos tempos, com o tema geral de “repensar a prática sindical, e 
avançar nas ações por um Paraná com desenvolvimento sustentável”. 

Em todas as áreas de atuação da Federação obtivemos ganhos e adquirimos força, conheci-
mento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos da diretoria, assessoria e funcionários.  

O ano de 2011 também foi marcado pela posse da diretoria eleita em março/11 – durante o I 
CETTR, sendo que podemos contar como positividade a liberação de mais dois diretores na executiva 
da Fetaep, fazendo com que possamos melhor atender aos STRs e consequentemente aos trabalhado-
res/as rurais. 

Cresceremos ainda mais em nossa união e organização, buscando sempre trazer para perto os 
que ainda se encontram distanciados de nossa luta.   

Ainda teremos grandes desafios em 2012 e anos seguintes pelas Reformas que constantemente 
são exigidas ou anunciadas por governantes ou setores da economia brasileira, pois dela depende a 
permanência ou não do atual sistema sindical brasileiro e a permanência dos Direitos Trabalhistas e 
Sociais dos Trabalhadores/as Rurais, ao longo dos anos conquistados. 

 Esperamos chegar ao final de 2012 podendo contabilizar outras conquistas e sem perder as 
existentes e cumprir as metas traçadas ao MSTTR. 

 
Ademir Mueller 

Presidente 
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  POLÍTICAS GERAIS DA FETAEP 

 
Uma das responsabilidades da presidência da Fetaep, neste ano de 2011, na pessoa do Sr. Ademir 
Mueller, foi acompanhar as ações e atividades desenvolvidas por todas as secretarias políticas e 
departamentos da Fetaep, além das políticas diretamente de sua responsabilidade como titular. 
Durante o ano de 2011 contou com a secretária executiva Raquel da Silva, bem como com a auxiliar 
de secretaria Rita de Cássia Souza. 
 
No decorrer do ano de 2011, cada diretor da executiva da Fetaep, juntamente com sua assessoria e 
funcionários de cada departamento, desempenharam seus papéis, realizando ações e atividades 
com muito afinco no intuito de alcançar melhorias para a classe de trabalhadores/as rurais e do 
movimento sindical.  
 
O ano de 2011 continuou sendo de muitos desafios e lutas, mas também de vitórias. Conseguimos a 
liberação de mais dois diretores na executiva da Fetaep, para que possamos melhor atender aos 
sindicatos e trabalhadores rurais. 
 
Foi um ano de mudanças e adaptações nas secretarias da Federação, pois foi ano eleitoral e a partir 
de abril de 2011 a nova diretoria tomou posse e alguns diretores tornaram-se responsáveis por 
novas secretarias o que foi um desafio para reorganizar e colocar em prática os trabalhos junta-
mente com os funcionários e assessores. 
 
A seguir relataremos algumas das atividades em que a Fetaep teve atuação: 
 
Aconteceram várias reuniões dos Coletivos Estaduais, os quais se reuniram sempre que necessário 
para fazer encaminhamentos e discussões referentes a melhorias para os/as trabalhadores/as ru-
rais do Estado do Paraná. 
 
A Fetaep participou das reuniões e encontros dos Coletivos Nacional da Contag durante o ano de 
2011, como de Política Salarial, Políticas Sociais, Finanças, Mulheres, Ética, Agrícola, Agrária, Meio 
Ambiente, Jovens, Formação e Organização Sindical, Terceira Idade e Habitação. Participou ainda 

das reuniões dos Conselhos da Contag, bem como do Conselho 
Fiscal efetivo da Confederação, seminários e reuniões da regional 
sul da Contag. 
 
Participamos ainda do Grito da Terra Nacional em 2011 com vá-
rios ônibus do estado do Paraná, bem como participamos da en-
trega da pauta à Presidente da República e outros Ministérios, 
tivemos representantes da Fetaep em todas as audiências com os 
Ministérios e Secretarias com o objetivo de aprovação da pauta de 
reivindicação. 
 

 Durante o ano de 2011, a Fetaep, através de seus diretores, assessores e funcionários de cada área, 
participaram das reuniões e encontros de conselhos, comissões, fóruns, comitês, grupos de traba-
lho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias Municipais, Ministérios, Superintendên-
cias Estaduais de Ministérios, INCRA, IAPAR, IPARDES, Fundação Terra, Itaipu, Bacia do Paraná III, 
Senar/PR, Emater, Dieese, INSS, Fundepec, ITCG, CTB, CFT, dentre outras que vão surgindo ao longo 
do ano e são temporárias. 
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Realizamos o III itinerário regional da Enfoc,  na qual formamos um grupo composto por dirigentes 
sindicais, lideranças da juventude e de mulheres.  

 
No ano de 2011 realizamos nosso primeiro Congresso temático e Eleitoral dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nossas expectativas foram superadas e 
destacamos a participação e o comprometimento do público com os debates. Os 
Delegados e delegadas do 1º Congresso estiveram de parabéns! Contamos com a 
participação de 220 delegados e delegadas sindicais.  
 
O 1º CETTR teve como tema ‘Repensar a prática sindical e avançar nas ações 
por um Paraná desenvolvido e sustentável’, o 1° Congresso Estadual dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Paraná marcou um novo pe-
ríodo para o Movimento Sindical no Estado. Após o debate realizado nas co-
missões temáticas de “Formação e Organização Sindical”, “Política Agrícola”, 

“Políticas Sociais”, “Finanças e Administração”, “Política Agrária e Meio Ambiente” e “Assalariados”, 
a plenária aprovou o documento base. Apenas duas questões do documento foram discutidas antes 
da aprovação final. 
 
 
O congresso foi um sucesso graças ao empe-
nho da organização e trabalho de todos os di-
retores, funcionários e assessores, cada qual 
em suas atividades e auxiliando sempre aos 
que precisaram. Todos da Fetaep dedicaram-
se para que o mesmo acontecesse da melhor 
forma possível, mesmo os que não são vistos e 
ficam nos bastidores dando suporte e reali-
zando o que é preciso antes, durante e depois 
da realização de um evento de grande porte.  
 
 
O sucesso do CETTR também é responsabilidade dos delegados e das delegadas que participaram 
de todos os debates e aprovações com afinco e dedicação, bem como vale lembrar que ultrapassa-
mos a cota mínima de 30% de mulheres e 20% de jovens.  
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Como resultado dos debates e conclusões do 1º CETTR foi elaborado e publicado o ANAIS DO I Con-
gresso de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Paraná, cujo docu-
mento é uma síntese das deliberações do I CETTR, instância máxima deci-
sória no âmbito estadual, sendo um conjunto de normas que tem a finali-
dade de orientar todas as ações sindicais. Foi encaminhado um exemplar 
da publicação para cada STR a fim de que que os companheiros e compa-
nheiras tenham o documento sempre à mão no sindicato, facilitando sua 
permanente consulta de forma a seguir as deliberações do referido con-
gresso, principalmente os planos de luta dentro do repensar a nossa práti-
ca sindical, pois estas ações são norteadoras do rumo do movimento sindi-
cal do Paraná.  
 
Após o congresso a direção da Fetaep já está procurando implementar 
algumas deliberações, o que se intensificará a partir do próximo ano. 

 
Durante o I CETTR foi realizada a Eleição para renovação da direção e conselho fiscal da Fetaep, 
com a participação de 220 delegados votantes, sendo que o resultado foi surpreendente, 98,64% 
votaram a favor da chapa única, o que mostra a confiança que os dirigentes sindicais têm na direto-
ria eleita. O processo também foi marcado pela Organização e agilidade na hora de votar.  
 

Presidente da Comissão Eleitoral Mesa coletora de votos Mesa apuradora de votos 

 
A diretoria eleita tomou posse no dia 23 de abril de 2011, e na Solenidade contou com a presença 
do presidente da Contag Alberto Broch, Secretário Estadual da Agricultura Norberto Ortigara, den-
tre outras autoridades, Fetags, STRs e convidados diversos. 

 
Trabalhamos para acabar com algumas criações e ratificações de sindicatos fraudentos que insis-
tem em querer enfraquecer a unicidade sindical, mas que conseguimos impedir comprovando que 
as assembleias que tentaram realizar eram fachada ou participando da mesma com trabalhadores e 
trabalhadoras rurais e votando contra a criação ou ratificação das mesmas. 
 
A Federação esteve também em encontros, reuniões, assembleias e outros eventos realizados pelos 
STRs ou região sindical, da qual foi convidada e teve disponibilidade de agenda. 
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Houve quatro assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2011 sendo Assembleia Geral Extra-
ordinária para tratar da convenção coletiva de trabalho e assuntos gerais, Assembleia Geral Ordiná-
ria para tratar da Prestação de contas do exercício de 2010, Assembleia Geral Extraordinária para 
Liberação de mais dois diretores na executiva da Fetaep e Assembleia Geral Ordinária para tratar 
da Previsão Orçamentária para o ano de 2012. 

             
Em algumas assembleias e eventos do ano de 2011 contamos com a presença do presidente da Con-
tag Sr. Alberto Broch e do Deputado Federal Assis do Conto dentre outros Deputados Estaduais, 
Secretários de Estado e autoridades governamentais que nos honraram com suas presenças.  
 
Aconteceu também o encerramento das atividades das turmas do Programa Empreendedor Rural, 
promovido em parceria pelo SEBRAE-PR e pelo SENAR-PR, com a participação da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná – FETAEP e pela Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná – FAEP, onde participamos da abertura, pronunciamentos, apresentação dos pro-
jetos, debates da turma, palestras, formatura e jantar de confraternização. 

 
A Federação participou do Show Rural, que é realizado 
todo ano em Cascavel, e com o apoio do Senar/PR, con-
seguimos reunir aproximadamente 6.000 trabalhadores 
e trabalhadoras rurais em nosso estande, tendo recepci-
onado por dia cerca de 1.200 trabalhadores. A diretoria 
da Fetaep se revezou durante os dias de evento para que 
todos pudessem participar e dar a devida assistência 
aos agricultores, bem como os dirigentes da região sin-
dical 2 tiveram um importante trabalho para que nossas 
ações acontecessem. 
 
Para que os trabalhos e todas as ações da Fetaep em 

geral possam acontecer da melhor forma possível, contamos também com alguns funcionários que 
se empenham em suas funções e não poderíamos deixar de comentar neste relatório.  
 
A Sra. Maria Neuza Bergamo Mueller, telefonista e recepcionista da Fetaep, é responsável por todas 
as triagens e encaminhamentos de ligações telefônicas e atendimento ao público interno e externo 
da Federação.  
 
As cozinheiras Sra. Janete Morais Gois e a Sra. Luzia de Fátima dos Santos Silva são as responsáveis 
pelas ações na cozinha e refeitório.  
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O Sr. João Maria Duarte é responsável pelas reproduções dos clippings dos jornais que a Fetaep as-
sina, pelas fotocópias da Federação, serviços de protocolo, correio e motorista, dentre outros que 
houver necessidade.  
 
O Sr. Paulo Rodrigues é responsável pela manutenção da sede da Fetaep executando pequenos re-
paros e outros serviços, pelo abastecimento e atendimento do bar e pelos alojamentos quanto às 
entradas e saídas de pessoal e roupas de cama e banho, compras diárias para a cozinha, etc.  
Ainda contamos com a colaboração das zeladoras Zilda Lopes de Oliveira e Sônia Aparecida de Sou-
za Zonatto.  
 
O Sr. Nilson Capalbo, auxiliar administrativo, é o responsável pela emissão e controle das guias pré-
preenchidas, manutenção dos carros da Federação, compras mensais para a cozinha e alguns de-
partamentos, protocolos, auxilia o departamento de tesouraria em serviços externos quando neces-
sário, faz serviço de motorista em Curitiba e viagens dentro e fora do Estado, responsável por orga-
nizar a parte de transporte e estadia das caravanas do Paraná que vão ao Grito da Terra Brasil, den-
tre outros serviços. No ano de 2011 trabalhou na organização do 1º CETTR na parte logística em 
geral. 
 
 

  SECRETARIA GERAL 

 
A secretaria geral da Fetaep conta como diretores responsáveis o presidente Sr. Ademir Mueller e o 
secretário geral Aristeu Elias Ribeiro. Conta ainda com a secretária executiva Raquel da Silva e a 
auxiliar de secretaria Rita de Cássia Souza. 
 
Dentre as atividades diárias de responsabilidade da secretaria geral da Fetaep estão a assessoria à 
presidência da Federação, diretoria executiva e departamentos, sendo algumas relatadas abaixo. 
 
A Elaboração, organização, informatização, seleção e distribuição das correspondências recebidas e 
expedidas (cartas, ofícios, memorandos, fax, atas, relatórios, declarações, editais, projetos, convê-
nios, requerimentos, síntese de reuniões, convites, e-mails, resoluções, etc). 
 
Controle das correspondências recebidas, triagem e encaminhamentos aos setores competentes. 
Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e departamentos, através da secreta-
ria geral. Respostas, reprodução e arquivamento das correspondências recebidas. Elaboração, digi-
tação, informatização e arquivamento da documentação expedida. 
 
Recebimento, triagem e expedição de e-mails através das contas fetaep@fetaep.org.br, secreta-
ria@fetaep.org.br, presidência@fetaep.org.br e outras contas criadas eventualmente para alguma 
ocasião necessária, como no ano de 2011 congresso@fetaep.org.br. 
 
Arquivamento da documentação, após circulação na entidade e respondidas as que necessitam.  
Assessoramento aos departamentos da entidade na elaboração de documentos, relatórios, projetos, 
convênios, modelos diversos, etc. 
 
Organização de assembleias, reuniões de diretoria executiva (internas ou com outras instituições), 
diretoria geral, plenárias, etc. Organização e elaboração de atas das assembleias gerais e reuniões 
da diretoria geral e executiva.  
 

mailto:fetaep@fetaep.org.br
mailto:secretaria@fetaep.org.br
mailto:secretaria@fetaep.org.br
mailto:presidência@fetaep.org.br
mailto:congresso@fetaep.org.br
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No ano de 2011 a secretaria foi responsável pela parte burocrática do 1º CETTR. Também foi de 
responsabilidade desta secretaria a coordenação do processo Eleitoral da Direção da Fetaep, elabo-
ração de documentos, montagem de todo o processo eleitoral, desde o primeiro comunicado aos 
sindicatos, controle do cumprimento dos prazos e normas do regimento e do Estatuto Social da Fe-
taep até a contagem de votos com realização das atas de votação e apuração, até a posse da nova 
diretoria. 
 
Palestrante e participação na organização e execução dos cursos e encontros de funcionários de 
sindicatos que acontecem todo anos na Fetaep. 
 
Atendimento aos sindicatos que vêm na Fetaep, digitando documentos diversos, impressão e re-
produção de cópias solicitadas pelos dirigentes sindicais. 
 
Todos/as da Fetaep, dentre diretores, assessores, funcionários e parceiros, cada qual na sua área, 
trabalharam e se empenharam para que as ações e atividades da Federação pudessem ser desen-
volvidas da melhor maneira possível. 
 
 

  ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 
A assessoria de comunicação tem como diretor responsável o presidente Sr. Ademir Mueller e du-
rante o ano de 2011 contou com a assessoria da jornalista Renata Souza. 
 

Durante o ano de 2011, o departamento de comunicação da Fetaep, sob a coordenação do diretor 
da área, aprimorou questões voltadas à tecnologia. Dentre elas, a “Voz da Fetaep” e a “Fetaep na 
TV”.  
 

No ar desde o dia 18 de fevereiro de 2011, a “Voz da Fetaep” visa manter sua base atualizada, além 
de facilitar a interação entre os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais com as rádios 
do interior do Estado. As entrevistas são gravadas pela WEBCOM Brasil Radiojornalismo - parceira 
da Fetaep – e os arquivos podem ser ouvidos pela internet ou então baixados no computador em 
formato mp3 e facilmente retransmitidos pelas rádios locais. Para isso, basta que o dirigente sindi-
cal leve o arquivo até a Rádio ou envie via e-mail. Antes de serem publicadas no site da Fetaep, as 
entrevistas eram apenas publicadas no site da Webcom – que possui 2,8 mil rádios habilitadas a 
veicular os conteúdos jornalísticos produzidos pela equipe – e ficavam arquivadas na Fetaep.  
 

A partir da veiculação da “Voz da Fetaep” no site – que foi colocada em prática pelo setor de infor-
mática da Fetaep, responsável pela logística de publicação e envio dos áudios – agora toda a base 
tem acesso ao conteúdo gravado que, além de ficar disponível no site, também é enviado via e-mail 
aos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e publicado no site de relacionamento 
Facebook.  
 

Já a “Fetaep na TV” também foi desenvolvida para veicular tudo que sai referente à Federação, aos 
trabalhadores rurais e ao Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais como um 
todo na mídia eletrônica. Dessa forma, os Sindicatos podem acessar com mais facilidade e agilidade 
os vídeos de interesse da categoria acessando diretamente o site da Fetaep. Todos os vídeos são 
postados no YouTube – site que permite o compartilhamento de vídeos entre os usuários – e depois 
retransmitidos pela Federação. A inserção dos materiais e a criação da logística de publicação tam-
bém foi de responsabilidade do departamento de informática.  
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Em 2011, a Fetaep também adentrou ao universo digital por meio das redes sociais: Facebook e 
Twitter. Ambas as mídias permitem aos usuários o recebimento de pequenas mensagens instantâ-
neas que difundem ainda mais o trabalho da Federação em prol dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais. 
 

Já para comemorar seus 47 anos de atuação, a Fetaep – por meio do departamento de Comunicação 
- produziu um vídeo institucional que retratou a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras rurais 
contada pelos próprios personagens da vida real. Por meio de um paralelo entre o passado e o pre-
sente, o filme prestou uma homenagem àqueles que sempre dedicaram sua vida ao trabalho no 
campo e na lavoura, não deixando de destacar a atuação do Movimento Sindical em defesa da cate-
goria e de traçar perspectivas para o futuro. 
 

Em 15 minutos, o vídeo traz à tona um passado não tão distante destes trabalhadores e propicia 
uma reflexão acerca das melhorias ocorridas no campo. Para tal, o filme demonstra como a Fetaep 
teve um papel crucial nestas conquistas uma vez que abraçou e levou adiante uma série de causas 
em prol dos trabalhadores, como Pronaf, Crédito Fundiário, Pronaf Mulher, salário mínimo regional, 
Escola Nacional de Formação da Contag, previdência social para os rurais, entre outras. 
 

O vídeo foi apresentado pela primeira vez na abertura do 1º Congresso Estadual dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais e desde então foi disponibilizado uma cópia a todos os Sindicatos em dia 
com a Fetaep. Além disso, o material se encontra publicado no site da Fetaep, no link “Fetaep na 
TV”, e também no Youtube.  
 

É também responsabilidade do departamento de Comunicação a produção mensal do Jornal da Fe-
taep,  que passou por algumas mudanças 2011. Devido à grande quantidade de fatos a serem noti-
ciados, uma nova coluna foi criada: a “Aconteceu”. Neste espaço, geralmente inserido nas duas últi-
mas páginas do informativo, é publicado um apanhado geral de praticamente todas as ações do mês 
por meio de uma foto com legenda. Dessa forma, a Fetaep não deixa de dar visibilidade ao trabalho 
desenvolvido pela entidade de uma maneira ágil e dinâmica. Em 2011, também foi notado um au-
mento no interesse – por parte da base – pelo Jornal uma vez que muitos Sindicatos têm enviado 
notícias e fotos para publicação. 
 

Outro instrumento de comunicação que está sob a responsabilidade do departamento de Comuni-
cação da Fetaep é o site da entidade www.fetaep.org.br. À Comunicação da Fetaep cabe atualizar as 
seções de notícias e de imagens. As demais áreas do site são de responsabilidade do departamento 
de informática.  

                                
Algumas capas do Jornal da Fetaep de 2011 

  
Edição de Junho 

  
Edição Agosto 

  
Edição Outubro 

http://www.fetaep.org.br/
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 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 
O departamento de informática tem como diretor responsável o presidente da instituição Sr. Ade-
mir Mueller e durante o ano de 2011 contou com a assessoria do Sr. Silvio Sales do Nascimento Jú-
nior.  
 
A principal função deste departamento compreende a proteção dos dados, manutenção interna de 
rede, atualização e manutenção de hardware e software de todos os equipamentos de informática 
da Federação, que no final do ano de 2011 abrangeu a: 2 servidores (dados e backup), 28 computa-
dores em rede, 6 notebooks, 21 impressoras, 2 modems ADSL (plano GVT e NET), 3 roteadores 
wireless (internet sem fio), 4 projetores de dados e 1 relógio de coleta de registros de pontos. 
 
O departamento também realizou inúmeros suportes e assistências a todos os funcionários e asses-
sores, sobre diversas ferramentas de softwares e hardware que a FETAEP mantém. 
 

  Rede Mundial de Computadores 

 
A FETAEP possui na rede mundial de computadores os seguintes meios de comunicação que o de-
partamento de informática é responsável pela manutenção e algumas atualizações: 
 

Site da FETAEP 
www.fetaep.org.br 

 Blog da FETAEP 
www.fetaep.wordpress.com 

 

 

 

 

http://www.fetaep.org.br/
http://www.fetaep.wordpress.com/


 

10 
 

Site do 1º CETTR 
www.fetaep.org.br/congresso 

 Canal da FETAEP no YouTube 
www.youtube.com/fetaep 

 
Perfil da FETAEP no Facebook 

www.facebook.com/fetaep 

 

 

 

 

 
 

  E-mail 

O departamento também é responsável pela administração e suporte das contas de e-mail de todos 
os setores, secretárias, departamentos e sindicatos que pertence a FETAEP. Encerrou-se o ano de 
2011 com um total de 251 caixas postais de e-mail que utilizam o domínio fetaep.org.br. 
Neste ano houve o processo de migração de hospedagem para um serviço de melhor qualidade e 
economia. Por este motivo o departamento encaminhou diversos avisos e 216 ofícios informando 
sobre as modificações.  
 

  Publicidade e design gráfico 

Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o departamento foi 
responsável pela criação no computador de diversas artes gráficas: confecção de materiais de di-
vulgação, banners do site, apresentações de slides entre outros; Segue abaixo exemplos de alguns 
dos trabalhos realizados em 2011: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartaz dia das 

mulheres 
 
Informativo Política 

Agrícola 
 Banner Assalariados  Cartaz 1º CETTR  Capa Propostas PNCF  

Banners para 
Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slides Agrária  Slides Juventude  Slides Jovem Saber  Slides Marcha  Cartões de visitas  Cartão/Crachás 

 

  Suporte e assistência aos sindicatos 

São constantes os atendimentos aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais filiados e adimplentes à 
FETAEP. Para exemplificar e sanar dúvidas frequentes são elaborados tutoriais, manuais e vídeos-
tutoriais. A comunicação geralmente é feita por telefone, mensagens instantâneas pela internet e 
com devida autorização realizadas conexões de acesso remoto nos computador dos Sindicatos.  

http://www.fetaep.org.br/congresso
http://www.youtube.com/fetaep
http://www.facebook.com/fetaep
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  FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
 
O Diretor responsável pela Política de Formação e Organização Sindical, a partir do dia 23 de abril 
de 2011, data da posse da nova diretoria da FETAEP, é o Sr. Mário Plefk, tendo como diretor adjun-

to o presidente, Sr. Ademir Mueller. 
Até a mencionada data, o responsá-
vel pelo setor era o Sr. Ademir 
Mueller, tendo como adjunto, o Sr. 
Jairo Corrêa de Almeida. 
 
Em conformidade com as decisões 
congressuais, os departamentos de 
Formação e de Organização Sindical 
compreendem uma única Secreta-
ria, denominada Secretaria de For-
mação e Organização Sindical. Essa 
nova forma de organização exigiu 
um período de adaptação, de forma 
a possibilitar um trabalho mais ar-
ticulado. O corpo técnico responsá-
vel foi composto durante o ano de 
2011 pelas seguintes profissionais: 
Marileia Tonietto, Paula Shizuka 
Shirata e Maristânia Szulak Izé. 
 

 

 FORMAÇÃO 
 
 
I. Formação Sindical 
 
O eixo norteador de todas as ações formativas é o PADRSS (Projeto Alternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário). É o balizador da Política Nacional de Formação (PNF), a partir da 
qual é traçado o projeto político pedagógico da ENFOC (Escola Nacional de Formação da CONTAG). 
A missão da Escola é promover reflexões críticas acerca da ação sindical e aprofundar os elementos 
necessários a uma prática transformadora da realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras ru-
rais. 
 
O espaço de formação da ENFOC propicia a troca de saberes e de práticas, e principalmente a refle-
xão acerca das práticas sindicais, com vistas a obter respostas às questões do dia a dia dos traba-
lhadores e trabalhadoras rurais. 
 
As dimensões desse processo superam a formação presencial, abrangendo a formação no cotidiano 
sindical, além da formação programada, que inclui atividades planejadas e sistemáticas. 
Os espaços formativos da ENFOC são: 
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    ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
  
    ESPAÇO       ITINERÁRIO  
  
Nacional*        2 módulos de 12 dias 
Regional*       3 módulos de 07 dias 
Estadual*       3 módulos de 05 dias 
   
*Atividades intermodulares 
 
MUNICÍPIO/COMUNIDADE          Grupos de Estudos Sindicais (GES)  
 
 
No ano de 2011 foi realizado o III itinerário regional, envolvendo 10 educandos/as, grupo compos-
to por dirigentes sindicais, lideranças da juventude e de mulheres de várias regiões do Paraná, que 
se somaram a outros dez do Estado de Santa Catarina e dez do Rio Grande do Sul. A carga horária 
foi de 168 horas, trabalhadas em três eixos temáticos desenvolvidos em três módulos de sete dias 
cada: a) Estado, sociedade e ideologia; b) história, concepção, estrutura e prática sindical; c) desen-
volvimento rural sustentável e solidário. 
 
Com isso, a ENFOC se propõe a desenvolver um processo de formação sindical de maneira a cons-
truir uma rede de educadores/as com vistas a promover mudanças na prática sindical, qualifican-
do-a. 
 
ENAFOR 
 
Ainda, de 26 a 30 de setembro de 2011, em Luziânia, foi realizado o III ENAFOR, que teve por prin-
cipal objetivo refletir sobre caminhos, temas e abordagens, papel e caráter da formação no MSTTR. 
Trata-se de um espaço político, onde temas relevantes para o movimento sindical se articulam e 
muitas práticas formativas são expressas numa relação dialógica com a prática sindical. 
 
Os participantes são dirigentes e assessores do MSTTR, além de repre-
sentantes de entidades parceiras, homens e mulheres em diferentes 
fases da vida. Do Paraná, participaram do ENAFOR 18 pessoas, entre 
dirigentes sindicais, diretores da executiva da FETAEP, lideranças de 
base e assessores, homens, mulheres e jovens. 
 
 
Na oportunidade, foram apresentadas novas publicações, a exemplo do 
ALMAnaque, um fazer de muitas mãos, produzido pela rede de educa-
dores/as da Escola, constituindo-se em importantíssimo material de 
apoio às atividades formativas desenvolvidas pelo MSTTR. 
 

Foto da publicação ALMAnaque, 
 um fazer de muitas mãos 

 
II. Convênio FETAEP/SENAR 2011 
 
Com o objetivo de transferir recursos financeiros com vistas a viabilizar ações de formação profis-
sional e atividades de promoção social, foi possível renovar do termo de cooperação técnica (con-
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vênio) entre FETAEP/SENAR/PR no ano de 2011, havendo um acréscimo de R$200.000,00 (duzen-
tos mil reais), totalizando o valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). 
As atividades se desenvolveram a partir das necessidades apresentadas pelas regiões sindicais e 
pela FETAEP, cabendo à área de Formação organizar as demandas para a realização dos mais diver-
sos encontros formativos, como seminários, oficinas e cursos. 
O número aproximado de pessoas envolvidas nas diversas atividades chegou a 35 mil, compreen-
dendo trabalhadores assalariados e assalariadas rurais, agricultores e agricultoras familiares, com 
ênfase para a participação de mulheres e de jovens. 
 
 
Quadro 1 – Número de participantes e de eventos realizados pelo MSTTR do Paraná dentro 
do Convênio com o Senar/PR 
 

Responsável Nº Eventos Nº Participantes 

      * inclui repetições. 
Fetaep 45 8.412 
Regiões sindicais 192 27.495 
Total 237 35.907* 

 
III. Outras contribuições da área de Formação 
 
No ano de 2011, além das atribuições pertinentes à área de Formação propriamente dita, coube 
também à assessoria de Formação, juntamente com a assessoria de Comunicação, a responsabilida-
de de organizar a publicação dos Anais do I Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais (I CETTR). 
O documento aprovado no I CETTR, realizado nos dias 16 a 18 de março de 2011, em Curitiba, 
compreendeu as diversas políticas de atuação do MSTTR do Paraná, promovendo reflexões que se 
orientaram a partir do “repensar a prática sindical e avançar nas ações por um Paraná com desenvol-
vimento sustentável”. A grande importância desse documento não se limita à categoria trabalhadora 
rural, mas se estende à sociedade brasileira, pois, ao regular a prática sindical, contribui para a im-
plementação do desenvolvimento sustentável e solidário. 
Houve, ainda, contribuições na elaboração de documentos e materiais didáticos relativos a outras 
políticas de atuação do movimento sindical, além de folders e panfletos.  
 
IV. Eventos 
 
A assessoria de eventos está estreitamente vinculada à área de formação, sendo responsável pela 
logística necessária para a realização de encontros, oficinas, cursos e seminários desenvolvidos pela 
FETAEP. Dentre suas principais atribuições, destacam-se: 
a) criar lay outs de camisetas, banners, folders, faixas e de todo o tipo de material de divulgação; 
b) organizar eventos nas datas comemorativas de forma a estimular os funcionários e alegrar o 
ambiente de trabalho, a exemplo da festa junina, a homenagem ao dia internacional da mulher, dia 
das mães, dia dos pais, etc; 
c) organizar atividades culturais e excursões; 
d) auxiliar no planejamento pedagógico; 
e) participar da elaboração e planejamento de oficinas pedagógicas, destinados aos cursos de for-
mação; 
f) contribuir com arte-educação nos cursos de formação;  
g) organizar as inscrições dos participantes e elaborar as listas de presença, o que inclui o prévio 
contato com os participantes para confirmação de presença, verificação de horário de chegada e 
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partida; 
h) organização das confraternizações dos funcionários da FETAEP (fim de ano, dia das mães, dia 
dos pais, etc) e de outras que envolvam os sindicatos, a exemplo da festa junina; 
i) apoiar outros setores quando sobrecarregados ou por falta de recursos humanos. 
 
Coube à assessoria de eventos a organização do I CETTR, realizado no Centro de Eventos do Res-
taurante Madalosso, em 16 a 18 de março de 2011, e que contou com a participação de 220 delega-
dos sindicais representantes dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Estado. A organi-
zação prévia do evento, como seleção de locais que comportassem o público previsto no Congresso, 
tomadas de preços, confecção de material de apoio e de divulgação (bolsas, canetas, camisetas, 
banners, faixas, etc), contratação de serviços de enfermagem, alimentação e infraestrutura, incluin-
do assistência e bem estar no local, transporte, sonorização, cerimonial e protocolo.  
 
Também, esteve sob a responsabilidade da assessoria de eventos a organização e cerimonial refe-
rente à posse da nova diretoria, gestão 2011 a 2015, que ocorreu em abril/2011. 
 

  ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
 
 
Dentre as atribuições da Organização Sindical destacam-se: a) auxiliar os sindicatos quanto aos do-
cumentos necessários para sua regularização e atualização como entidade de classe no Ministério 
do Trabalho e Emprego, através da Superintendência Regional do Trabalho, em Curitiba; b) orientar 
acerca das eleições sindicais, acompanhando e orientando para que os processos eleitorais sejam 
transparentes e em conformidade com os Estatutos Sociais de cada STR; c) confeccionar as carteiri-
nhas de identidade sindical dos dirigentes.  
 
Procede-se, ao longo do ano, a rigoroso acompanhamento dos processos de registro sindical no Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, que inicia com o encaminhamento dos modelos dos documentos 
necessários, utilizando o método passo a passo, de forma a auxiliar os sindicatos em cada etapa, ob-
jetivando a correta elaboração da documentação. Busca-se, assim, evitar ao máximo que os proces-
sos sejam arquivados por falta ou erro documental. 
 
Nos processos de atualização de mandatos, que são analisados e validados na própria Superinten-
dência Regional do Estado, o acompanhamento junto à Secretaria de Relações do Trabalho agilizam 
as atualizações, que antes levavam até 15 dias a partir do protocolo, para não mais que sete dias, 
possibilitando aos STRs estarem com seus cadastros ativos novamente. 
Entretanto, a estratégia de ação da área de organização sindical supera a simples prestação de ori-
entações de cunho burocrático. Busca promover junto aos sindicatos filiados a luta pela identidade 
de classe, transparência em processos de eleições sindicais, renovação das práticas sindicais dos 
dirigentes, ética sindical, como forma de fortalecimento da categoria trabalhadora rural na base e 
na sociedade. 
 
Realiza-se, ainda, o acompanhamento diário dos processos no jornal Diário Oficial da União, seção 1 
e seção 3, com a finalidade de coibir a criação de entidades paralelas que buscam representar a 
mesma categoria trabalhadora rural representada pelo sistema CONTAG.  Em circunstâncias em 
que algum STR seja objeto de tal ação, sindicato e FETAEP, em conjunto, acionam o Poder Judiciário 
mediante Ação Liminar Inominada, buscando impedir a realização de assembleia convocada, por 
vezes concedida e outras não. Como uma segunda ação, articula-se a mobilização da base para, no 
dia convocado, o trabalhador/a e agricultor/a familiar votarem contra a fundação ou ratificação de 
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fundação e outros atos dessa nova entidade, sempre com o objetivo de manter e defender a unici-
dade sindical, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. 
Ainda, obedecendo às deliberações do I CETTR, procedeu-se à elaboração do Estatuto Social da FE-
TAEP, bem como de Estatuto Social padrão dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Paraná. 
 
 

  POLÍTICAS SOCIAIS 
 

  PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
 Previdência Social  no ano de 2011 contou  como  Diretora da pasta  a Sra.  Marucha S. Vettorazzi e 
como Diretor  adjunto Sr.  Ademir Mueller. Também contou com  a assessoria Jurídica do Dr. Antô-
nio Miozzo , bem como dos Funcionários Milton Preseziniuk e Stra Luciana Polizeli. 
  
No dia 05 de outubro de 2011 contamos com a presença do Diretor de Politicas Sociais da Contag e 
representantes do INSS, dando prosseguimento as atividades  do departamento continuamos  fa-

zendo o trabalho de aprofundamento e aplicabilidade da 
Lei 11.718/08, do qual se faz  necessário o cadastro de 
todos os trabalhadores (as)  rurais para que possam estar 
inseridos nos cadastros da previdência social, ilustrando  
este departamento com  o Cartaz da Lei e sua  aplicabili-
dade, onde destacamos  o protagonismo dos trabalhado-
res Rurais  que garante os benefícios da Previdência Soci-
al. Hoje contamos com  mais  de 150 Sindicatos filiados a 
Fetaep com o trabalho de cadastramento de previdência 
social bem como armazenamentos de dados daqueles 
Sindicatos que iniciaram seu trabalho em 2010.   
Durante o período foram feitas inúmeras visitas a Sindi-

catos buscando esclarecer e conscientizar da necessidade destes Sindicatos estarem aderindo ao 
CNIS Rural para o beneficiamento dos (as) trabalhadores Rurais dentro do contexto nacional . 
 
Em parceria com o Ministério Publico a Fetaep através desta Secretaria  se fez presente no mutirão 
da cidadania em Adrianópolis  para falar sobre a questão da previdência Social enfatizando a busca 
de direitos previdenciários aos trabalhadores rurais  do qual contribuiu muito no evento . 

 
Também a Diretora da Secretaria se fez presente em inú-
meras vezes nas gerencias executivas da previdência Social 
em Curitiba como Conselheira representando a Entidade 
Fetaep. 
 
No Dia 17 de novembro de 2011 aconteceu a 1ª Vídeo Con-
ferência nas 05 regionais executiva do Paraná da Previdên-
cia Social onde buscamos fortalecer os laços entre as Ge-
rencias Executiva com a Fetaep do qual resultou em exce-
lentes resultados aos STTRs que estavam com represamen-
to de benefícios  e também  nas pericias medicas e que de-

pois da conferencias  em torno de  17 Sindicatos foram atendidos  ainda  no mês de novembro e 
dezembro de 2011. 
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No Setor da Junta de Recurso fora verificado inúmeros processos bem como encaminhamento des-
tes aos Sindicatos  que solicitaram. 
 
Atendimento a trabalhadores com informações via telefone bem como através de e-mail sobre di-
reitos de benefícios, esclarecimento de duvidas referente aos benefícios previdenciários  forneci-
mento de formulários especiais para obtenção de Declaração de exercício de atividades Rurais for-
necidas por autoridades. Orientação sobre credenciamentos dos Sindicatos para realizar o Cadas-
tramento dos segurados especiais, orientações técnicas referente ao Curso de Capacitação à Distan-
cia da Escola da Previdência Social. 
 
Nos dia 29 a 31 de agosto reuniu-se o Coletivo de Politicas Sociais, juntamente com os Conselheiros 
das JRPS com a Presidente do Conselho Nacional – CRPS onde tratou sobre a implantação do pro-
cesso eletrônico, e do Paraná o Sr. Milton  levantou  sobre os processos providos pelas juntas e que 
na grande da maioria eram reformados pelos  CRPS e negados ao assegurados.  
 
 
 

  SAÚDE 

 
A Secretaria de políticas Sociais na pasta de Saúde contou também com a Sra. Marucha S. Vettorazzi, 
tendo como funcionaria a Sra. Elisa Cristiane Betinardi Bambrilla. 

 
A secretaria se destacou pela busca da formação 
dos coletivos de saúde dentro do movimento 
sindical  enfatizando assim  a importância do ser 
humano  estar com sua saúde em dia. 
  
A Secretaria de Politicas Sociais também com-
preende ações junto à Secretaria de Estado da 
Saúde, e no ano de 2011 aconteceram  em mais 
de 95% dos municípios paranaenses as confe-
rencias municipais, das quais a Fetaep enfatizou 
aos presidentes dos STTRs  que não medissem 
esforços para estarem presentes  nas conferen-
cias de seus municípios  e nos dias 17 a 19 de  
outubro de 2011 aconteceu em Curitiba a 10 º 

Conferencia Estadual onde  tivemos a massificação de Trabalhadores Rurais  defendendo a saúde 
do Trabalhador (a) Rural  do Campo e da Floresta  do qual resultou em duas vagas para a conferen-
cia  Nacional  representando a Fetaep  em estância maior . 
 
Nos dias 01 e 02 de junho a Fetaep se fez representar na vídeo conferencia nacional através da Se-
cretaria de Políticas Sociais  onde  se discutiu o tema  “SUS PARA TODOS” elaborando  plano para as 
conferencias municipais, Estadual  levando as informações e anseios da sociedade rural para dentro 
da Conferencia Nacional. Hoje destacamos o Coletivo de Saúde dentro  do contexto da entidade re-
presentativa de trabalhadores (as) rurais da importância desta pasta se fazer presente em nossos  
dias.  Saúde para todos com dignidade e igualdade. 
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  ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 
Quanto a erradicação do trabalho infantil participamos de vários reuniões mensais e na divulgação 
dos trabalhos realizados pelo   Feti - Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil no qual a 
Fetaep faz parte  no Conselho, onde  surgiram propostas  de estar assegurando creches  e bem estar 
social e os cuidados com as nossas futuras gerações  da importância de  se preocupar hoje para  que 
o futuro possa  ser garantido com pessoas  saudáveis sem sequela do passado. 
 
 

  EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 
O departamento de Política Social também compreende ações de Educação do Campo e no ano de 
2011 contou com a diretora responsável Sra. Mercedes Panassol Demore e a funcionária Elisa Cris-
tiane Betinardi Brambilla. 

Em 2011 estivemos participando de seminários estadual e 
regionais de Educação do Campo, audiências públicas e as 
quatro reuniões do Comitê Estadual da Educação no Campo. 
Houve ainda, um seminário Estadual de Formação de dirigen-
tes sindicais e professores na Fetaep. 
A Fetaep participou da audiência pública na Assembleia Legis-
lativa, no dia 01 de junho, juntamente com entidades parceira 
da Articulação Paranaense por uma educação do campo, onde 
foi entregue uma pauta aos deputados presentes com repre-
sentante do MEC ao Secretário de Estado da Educação, Flávio 
Arns, onde a reivindicação principal é escolas e creches no 
campo. 

      Audiência Pública na Assembleia  
     Legislativa do Estado do Paraná 

 
 

  TERCEIRA IDADE 

 
No ano de 2011 a área da Terceira Idade contou com a diretora responsável Sra. Mercedes Panassol 
Demore e com a funcionária Elisa Cristiane Betinardi Brambilla. 
 
Foi realizada em 2011 a 1ª Plenária Estadual da Terceira 
Idade para discutir o Documento Base e eleição de dele-
gados que irá participar da 1ª Plenária Nacional da Ter-
ceira Idade, que acontecerá de 13 a 15 de junho de 2012 
em Brasília. Na Plenária Estadual, foram eleitos 17 dele-
gados que irão participar da Plenária Nacional. 
O Crédito Consignado (empréstimo para aposentados 
(as) e pensionistas). Autorizado pela Lei nº 10.820, é um 
empréstimo que não exige avalista, com taxa de juros 
especiais e prestações debitadas diretamente na folha de 
pagamento, de conquista tem se tornado um grande pro-
blema para muitos de nossos sócios que vem sendo vítimas constantes de golpes e fraudes aplica-
dos por bancos, financeiras, associações e até mesmos familiares.  
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Pra nossos sócios é muito desvantajoso adquirir empréstimo por esse meio, uma vez que tem linhas 
de credito diferenciado para agricultura familiar; através do Pronaf e financiamentos via cooperati-
vas da agricultura familiar, entretanto é essencial que essas informações cheguem ao conhecimento 
dos sócios. 
 
Outro impacto negativo que o empréstimo consignado vem trazendo para nossos trabalhadores 
rurais aposentados é o crescente número de aposentados endividados que para poderem se manter 
vem fazendo refinanciamentos. 

 
A ação de agentes financeiros que vem pressionando os se-
gurados a abrirem conta corrente ao invés de conta benefício 
em sua agencias, tem gerado grandes transtornos aos sócios 
e STTR’s, uma vez que aberta a conta o banco passa a cobrar 
taxa mensal de manutenção que vem descontado do benefi-
cio, assim como a mensalidade social do aposentado; os 
agentes financeiros alegam que as taxas são todas referente 
ao sindicato e induzem o segurado a cancelar a contribuição 
social. Além das tentativas de transformar os Sindicatos cor-
respondentes bancários, prejudicando assim a idoneidade da 
entidade sindical. 

Seminário Regional da Terceira Idade 
 
 

  HABITAÇÃO RURAL 

 
A Habitação Rural no ano de 2011 contou com o Sr. Aristeu Elias Ribeiro como diretor responsável, 
com o Sr. Mario Plefk como diretor adjunto e com a funcionária Luciana Polizeli. 
 
Entre o período de janeiro e fevereiro iniciaram as obras dos 04 empreendimentos contratados no 
final de 2010 pelo Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, totalizando 23 novas casas dis-
tribuídas entre os Municípios de Astorga (7), São Jorge do Ivaí (4), Umuarama (6) e São José dos 
Pinhais (6). 

 
Empreendimento de São Jorge do Ivaí 

 
Empreendimento de Umuarama 

 
No decorrer de 2011 houve bastante trabalho de negociação junto as Gerências da Caixa Econômica 
Federal, no intuito de que todos os projetos protocolados, com análise favorável/ aptos, fossem 
contratados. Entretanto o atraso na conclusão das obras iniciadas, a demora pela liberação do re-
curso pelo Governo Federal e a mudança da normativa vigente atrasaram o processo. 
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Sendo assim, ficou acertado com as gerências da Caixa um número de empreendimentos a serem 
contratados numa primeira remessa e na sequência seriam encaminhados os demais, cuja docu-
mentação estivesse completa e atualizada. 
 
Com a mudança da normativa, que alterou o valor do subsídio, os sindicatos e respectivos benefici-
ários, cujos empreendimentos estavam em processo de contratação, foram consultados se manteri-
am a contratação (com subsídio de R$12 mil para Municípios com menos de 20 mil habitantes ou 
R$15 mil pra com mais de 20 mil habitantes) ou se aguardariam para o próximo ano com um subsi-
dio maior (R$25 mil independente do número de habitantes do Município). Alguns STRs optaram 
em aguardar e os que aceitaram dar continuidade no processo foram beneficiados com a contrata-
ção no valor do orçamento apresentado pela FETAEP. 
 
Em 2011 também foi trabalhado um Convênio com o Governo do Estado, via COHAPAR, para bene-
ficiar até 750 famílias no Estado (entre 2011 e 2012), na construção de suas casas pelo Programa 
Nacional de Habitação Rural – PNHR, com um complemento de recurso destinado a mão de obra. 
 
Além disso, foi resgatado o compromisso de priorizar a contratação, via COHAPAR, das unidades 
remanescentes do antigo PSH, cerca de 250 unidades num primeiro momento. Várias reuniões en-
tre FETAEP e COHAPAR aconteceram até a assinatura, inicialmente do protocolo de intenções e 
finalmente do convênio em 15 de dezembro de 2011. 
 
No dia 24 de maio foi assinado também o termo de cooperação com o CREA-PR para diminuir os 
custos na emissão das ARTs para projetos habitacionais voltados a população de baixa renda no 
meio rural e com área máxima construída de 70 m2. 
 
Outro fato significativo para o Movimento Sindical ocorrido neste ano, foi a fundação da Cooperati-
va Habitacional Rural do Paraná LTDA – COOHARP no dia 31 de maio. 

          
Assembleia de Fundação da COOHARP 

 
Para a elaboração do seu Estatuto e traçar as diretrizes de atuação, a COOHARP, contou com a par-
ceria da assessoria jurídica da UNICAFES/PR, da qual foi aprovada em assembleia sua filiação. Isso 
aconteceu em alguns encontros anteriores à fundação. Em setembro foi protocolada a documenta-
ção na Junta Comercial do Estado do Paraná e após as correções exigidas, no dia 22 de novembro de 
2011saiu sua aprovação. 
Além destes acontecimentos, durante o ano foram realizadas visitas de acompanhamento na execu-
ção das obras contratadas, bem como reuniões em novos Municípios interessados em fazer parte do 
programa. 
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  ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS 
 
A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais contou no ano de 2011 com o diretor titular o Sr. 
Jairo Correa de Almeida e como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. Contou ainda com a assesso-
ria jurídica dos Drs. Carlos Buck, João Batista de Toledo e Leonaldo Silva. Também contou com a 
funcionária Ângela Maria Fachinetti do Carmo de janeiro a junho. Por indicação do Coletivo de As-
salariados e do 1° CETTR que prevê a disponibilização de recursos físicos e humanos para melhor 
atender às demandas dos STRs, contratou um Assessor de Políticas Salariais, Sr. Clodoaldo Gazola, 
que a partir de julho assessora a Secretaria de Assalariados em tempo integral. 
 
O ano de 2011 trouxe muitos desafios para a Secretaria de Assalariados Rurais, especialmente de-
pois do 1° Congresso Estadual que traz em seus Anais planos de lutas a serem desempenhadas nos 
próximos quatro anos. Dentre esses Planos de Lutas, o item 312 traz o seguinte texto: “Organizar o 
processo das campanhas salariais e das negociações coletivas de trabalho, em defesa dos assalaria-
dos e assalariadas rurais, de forma qualificada e ética, trabalhando com regras unificadas em todo o 
Paraná”.  
 
Dentro desta linha de pensamento, no dia 20 
de setembro, a Secretaria de Assalariados 
promoveu o Seminário sobre Políticas Salari-
ais do Setor Canavieiro. Neste seminário foi 
apresentado um estudo realizado pelo asses-
sor de políticas salariais sobre os Acordos Co-
letivos de Trabalho celebrados entre os Sindi-
catos de Trabalhadores Rurais e as empresas 
do setor canavieiro. O estudo mostrou que 81 
STTR´s firmaram 132 Acordos Coletivos de 
Trabalho, com 22 empresas do setor. Outro 
dado revelado pelo estudo é que esses Sindi-
catos estão concentrados nas Regionais: 03, 
04, 05, 06, 07 e 09. Devido às características 
próprias da cultura da cana e os diversos for-
matos de Acordos celebrados e que, invariavelmente, apresentavam cláusulas ou idênticas ou com 
grande disparidade entre si, foi avaliado e discutido reformular a pauta de reivindicação do setor 
canavieiro em um formato que facilite a negociação com as empresas. A reformulação foi feita e 
encaminhada para discussão no Coletivo de Assalariados. 
 
Em novembro foi reunido o Coletivo de Assalariados que discutiu e aprovou a Pauta de Reivindica-
ção unificada da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 e aprovou a nova pauta de reivindica-
ção do setor canavieiro, que deverá ser utilizada nas negociações com as empresas. Durante o Cole-
tivo de Assalariados foi apresentado um estudo das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas 
pelos STTR´s. No ano, 104 Sindicatos tinham Convenção Coletiva vigente e o Piso Salarial médio 
firmado foi de R$ 653,27. Esse valor representa um ganho de 19,86% em relação ao Salário Mínimo 
Federal. Também mostrou que 23 STTR´s firmaram Convenção Coletiva de Trabalho com Piso Sala-
rial igual ou superior ao Piso Salarial Regional do Estado do Paraná. 
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Número de Convenções por Faixa Salarial 
em relação ao Salário Mínimo Federal 

Faixa Salarial 2009 2010 2011 
De SM a 5% 3 7 5 

Entre 5,01% a 10% 4 10 4 

Entre 10,01% a 15% 8 12 24 

Entre 15,01% e 20% 11 15 20 
Entre 20,01% e 25% 14 29 22 

Entre 25,01% e 30% 0 5 6 

Acima de 30% 14 21 23 

 
No ano de 2011, uma das grandes conquistas foi a manutenção do Piso Salarial Regional no Estado 
do Paraná. Fruto de intensas discussões dentro do Conselho Estadual do Trabalho, do qual a Fetaep 
faz parte, o Governo Beto Rica manteve o percentual de ganho do Piso Regional em relação ao Salá-
rio Mínimo Federal, beneficiando diretamente os trabalhadores rurais que não são assistidos por 
Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho.  
 
Também foi discutido o combate à informalidade na 
cultura da mandioca, que abrange, principalmente, a 
região noroeste do Estado. Dentro dessa discussão, 
nos reunimos com o Procurador do Trabalho, Dr. Fá-
bio Aurélio da Silva Alcure, da Procuradoria do Traba-
lho no Município de Maringá, que vem desempenhan-
do um papel fundamental no sentido de coibir a con-
tratação de trabalhadores rurais sem a devida forma-
lização. Fizemos uma reunião com os sindicados da 
região noroeste no município de Mandaguaçu, para 
discutir e avaliar os encaminhamentos a serem toma-
dos. Por solicitação do Dr. Fábio Aurélio, realizamos 
um seminário com produtores rurais do setor da 
mandioca no município de Paranavaí, de onde tiramos 
alguns encaminhamentos que foram levados ao Pro-
curador do Trabalho. 
 
Dentre muitas atividades desempenhadas pela Secre-
taria de Assalariados, destacamos: participação no 
Pacto de Erradicação do Trabalho Análogo a Escravo 
de iniciativa da PRT 9ª Região; Grupo Executivo de 
Trabalho do Setor Sucroalcooleiro no Estado do Para-
ná, que discute os impactos da mecanização no setor, promovida pela Secretaria de Estado do Tra-
balho, Emprego e Economia Solidária do Estado do Paraná; participação na Comissão de Colabora-
ção com a Inspeção do Trabalho – CCIT e da Câmara Técnica dos Setores de Plantio, Extração e 
Transformação da Madeira, junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná; 
audiência com o Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Paraná, Sr. 
Neivo Beraldin; participação efetiva no Grito da Terra Paraná 2011. Ainda, a assessoria realiza ho-
mologação de rescisões de contrato de trabalho; análises e pareceres sobre propostas de Conven-
ções e Acordos Coletivos de Trabalho, quando solicitados pelos sindicatos filiados; acompanhamen-
to dos processos de Dissídio Coletivo em tramitação; participação nas reuniões do Coletivo Nacio-
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nal de Assalariados da Contag; participação de reuniões para tratar de negociações Coletivas de 
Trabalho; Assembleia realizada em fevereiro para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho na área 
da FETAEP; envio de correspondências; cópias de legislação, apostilas e cartilhas trabalhistas aos 
STTR´s filiados para orientação e outras atividades relacionadas ao assalariamento rural.  
 

 
Coletivo de Assalariados e Assalariadas Rurais 

 
Grito da Terra Paraná 2011, audiência na SRTE-PR 

 
 
 

  POLÍTICA AGRÍCOLA 
 
O departamento de política agrícola contou no ano de 2011 com o diretor titular Sr. José Carlso Cas-
tilho e como diretor adjunto o Sr. Aristeu Elias Ribeiro. Contou ainda com o Assessor Estadual Mar-
cos Luiz Maciel Souza, em algumas áreas da secretaria com o assessor Paulo Macedo e a funcionária 
Angela Maria Fachinetti do Carmo. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este Departamento visa levar informações e orientações, bem como apoiar todas as ações relacio-
nadas às Políticas Públicas dirigidas a Agricultura Familiar. 
 
Neste sentido, no início do ano organizamos juntamente com a Microrregião 02 a visita de Dirigen-
tes Sindicais e Agricultores ao Show Rural, evento que se realiza em Cascavel, que tem o objetivo de 
adquirir conhecimento e experiências para ser aplicadas em suas propriedades.  
 
 A Fetaep trabalha em todos os sentidos as questões de Desenvolvimento Territorial, política discu-
tida e aprovada pelos trabalhadores/as rurais em Congresso, e entendemos que é a melhor maneira 
dos Agricultores Familiares terem acesso a Política de Crédito Rural e agregar valores de forma or-
ganizada, buscando o reconhecimento pelo Governo Federal. 
 
Biodiesel - a Fetaep juntamente com a Secretária da Agricultura vem desenvolvendo diversos traba-
lhos nessa área no sentido de orientação, diante do fato de diversas Empresas estarem instaladas 
no Estado, a Fetaep assinou diversos Contratos com Empresas instaladas no Estado para forneci-
mento de soja e outros produtos pelos agricultores familiares. 
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Ainda estamos um pouco tímidos quando se trata da atividade leiteira, embora já existam alguns 
trabalhos sendo realizados nos Territórios e, através de Sindicatos, alguns grupos de agricultores 
familiares produtores de leite estarem se organizando. No final do ano a Fetaep reivindicou e con-
seguiu uma vaga no Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Paraná – CON-
SELEITE–Paraná, sendo o titular para essa vaga o Diretor José Carlos Castilho. 
 
A discussão relacionada à fumicultura contou com a participação desta secretaria, tanto no estado 
como na Regional Sul da CONTAG, especialmente a negociação do preço do tabaco. Os dirigentes 
sindicais Benedito Roberto Pinto e Alceu Ramegnuk, juntamente com o assessor Paulo Macedo, fo-
ram incluídos para dar mais agilidade na participação nas 15 reuniões que aconteceram no Paraná 
(Foz do Iguaçu), Santa Catarina (São José, Mafra e Florianópolis) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre). 
Podemos ressaltar alguns resultados, como a colocação de display na recepção com toda a classifi-
cação do fumo para conhecimento do fumicultor; e a decisão da Receita Estadual de não mais autu-
ar os fumicultores quanto à cobrança de ICMS. 
 
Quanto ao PRONAF, o Departamento de Política Agrícola, tem orientado os Dirigentes Sindicais e 
produtores através de encontros Estaduais, Regionais e Municipais. 
Através de informações obtidas junto às instituições financeiras, pois constatamos que não houve 
crescimento nas contratações do PRONAF. As negociações foram constantes, o que foi constatado 
no ano de 2011 e ainda nos preocupa a elevada inadimplência. 
 
Preocupada com o fato de vários agricultores não conseguirem acessar o Proagro, a Fetaep produ-
ziu uma cartilha com esclarecimentos e orientações sobre o PROAGRO, que foi distribuído para 
agricultores de todo o estado.  
 
DAPs - o Departamento tem tentado solucionar todos os problemas relacionados com a Declaração 
de Aptidão. As dificuldades e problemas que conseguimos solucionar aqui foram prontamente en-
caminhados e atendidos pela Contag e MDA. 
 
Continuamos trabalhando a manutenção junto ao Governo do Estado do Fundo de Aval, Programa 
que garante aos agricultores familiares que não possuem garantias reais solicitadas pelas Institui-
ções Financeiras serem avalizados pelo próprio Estado. 
 
Dando continuidade às ações da secretaria para apoiar o cooperativismo, seja ele de produção ou 
de crédito, tivemos como resultado a criação de 02 cooperativas de produção na Regional 10 (An-
tônio Olinto e Piraquara) e estamos discutindo em vários municípios a criação de cooperativas da 
Agricultura Familiar. 
 
A participação dos Assessores Regionais do Convênio EMATER/FETAEP deve ser destacada pelo 
aspecto educativo, tanto na assessoria aos dirigentes sindicais, quanto na orientação aos agriculto-
res familiares nas Políticas de Ação dos departamentos da Fetaep. 
 
Além do exposto sinteticamente, o Departamento de Política Agrícola da Fetaep participou de inú-
meras reuniões onde se discutiu Políticas Públicas para Agricultura Familiar, nos âmbitos Munici-
pal, Estadual e Federal. 
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  MEIO AMBIENTE 
 
O Diretor titular na área de meio ambiente durante o ano de 2011 foi o Sr. Mário Plefk e contou com 
a assessoria do Sr. Paulo Macedo. 
 
No ano de 2011, participamos de seis reuniões no Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA), 
onde foram discutidos vários assuntos sobre Meio Ambiente, entre eles o descarte de Agrotóxicos 
principalmente o BHC, até o presente momento não houve solução para o problema, foi discutido 
também a LEI da Educação Ambiental, onde a mesma esta parada na Comissão de Justiça da As-
sembleia Legislativa. 
 
Além das reuniões com a CEMA, tivemos reunião em IRATI sobre pagamento por Serviços Ambien-
tais, que ainda continua em tramitação. 
 
Participamos de sete reuniões para se discutir a questão da ARAUCÁRIA, para estimular o agricul-
tor a plantar, mas as Leis continuam restritivas, desestimulando o Plantio. 
 
Participamos de Audiência Publica com a Ministra de Meio Ambiente Isabela Teixeira, sobre a dis-
cussão do Código Florestal e Em Santa Catarina com o Dep. Aldo Rebelo com as Federações dos três 
Estados do Sul, onde foi colocada a proposta da CONTAG. 
 
Participamos também da discussão do Meio Ambiente com a CTB, em várias reuniões. 
 
 

  POLÍTICA AGRÁRIA 
 
No ano de 2011 a política agrária contou com o diretor responsável Marcos Junior Brambilla e com 
o diretor adjunto Sr. José Carlos Castilho. Contou ainda com a assessoria da Sra. Ana Paula Conter 
Lara e do Sr. Matheus Pereira Ramos. 
 
O departamento de Política Agrária da Fetaep compreende o Programa Nacional de Crédito Fundiá-
rio-PNCF, Banco da Terra, Reforma Agrária e Regularização Fundiária. 
 
Para o PNCF o ano de 2011 foi um ano de muitas mudanças, iniciando pelo fluxo operacional, visto 
a demora na contratação das propostas e descrédito que o programa vinha passando. 
 
 A proposta do novo fluxo foi consolidada com a participação da diretoria da Fetaep, dirigentes sin-
dicais e assessores envolvidos no Programa. 
 
Na sequência foi realizada uma audiência com o secretário da Agricultura Sr. Norberto Ortigara, 
para apresentar a proposta de um novo fluxo com a finalidade de aumentar a contratação e com 
menos tempo, sem deixar de lado a qualidade destas propostas. Neste momento o secretário apoiou 
a Fetaep e disponibilizou dois técnicos da EMATER que ficaria para pré análise das propostas na 
sede da Fetaep. 
 
Diante destas mudanças foi realizada uma Atualização dos técnicos credenciados e também um 
evento para técnicos novos, no qual aumentaria a rede de execução das propostas no Estado, obje-
tivando sempre as propostas com maior qualidade. 
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No início de agosto o técnico da EMATER Sr. Matheus Pereira Ramos integrou a equipe da secreta-
ria  de agrária com o intuito de analisar as propostas encaminhadas. 
 
Com esta mudança a Fetaep também obteve um maior comprometimento com o Programa, pois as 
propostas do PNCF, Pronaf A, renegociação de dívidas, bem como as empresas para credenciamen-
to na fase 2 do PNCF que possibilita ATER do PNCF e Pronaf A, passariam pela instituição para se-
rem analisadas e avalizadas. 
 
Esta mudança de fluxo acarretou também a retomada das realizações quinzenais das reuniões da 
Câmara Técnica do Programa Nacional do Crédito Fundiário, para aprovação das propostas da Fe-
taep, sendo este um espaço de deliberações, no qual são discutidos também mudanças, aconteci-
mentos e propostas e foi muito importante esta retomada para avanços no Programa. 
 
Diante deste cenário, no ano de 2011 tivemos 142 processos, entre propostas do PNCF, assunção de 
dívida e Pronaf A. Mesmo com o fluxo sendo implantado no final do ano, já se notava um avanço, 
tanto com relação ao tempo de contratação, quanto ao envolvimento dos STRs no processo para dar 
mais agilidade ao Programa. 
 
Com o objetivo de dar uma retomada no Programa e incentivo aos jovens para participarem do 
mesmo, foi realizado dois grandes seminário do Programa, um em Carlópolis e outro em Medianei-
ra. Nestes dois eventos todos os participantes puderam verificar em loco experiências exitosas, o 
que fez com que todos voltassem animados em fazer o Programa acontecer nos seus municípios. 
 
Foram realizadas também eventos de divulgação do Programa, conforme a demanda dos STRs, e 
também participado do evento do POA, do Coletivo de Agrária da Contag e o Seminário Nacional do 
PNCF. 
 
Os credenciamentos e monitoramentos dos técnicos, bem como a análise e encaminhamento das 
propostas no sistema SIG/CF, sendo que o contato com os técnicos após a mudança do fluxo tam-
bém aumentou consideravelmente. 
 
Diante das mudanças fechamos o ano de 2011 com 67 contratações, sendo que 60% destas propos-
tas foram contratadas após a mudança do fluxo (setembro-dezembro). 
 
Com relação à reforma Agrária foram realizadas várias audiências no INCRA para acompanhar os 
processos apoiados pelos STRs, como também várias reuniões com o assessor do governador para 
assuntos fundiários Sr. Hamilton Serighelli, visando o encaminhamento dos processos nas áreas 
que estão sendo pleiteadas, bem como contornar situações de conflitos. 
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   SECRETARIA DE JUVENTUDE RURAL 

 
No ano de 2011 a Secretaria de Juventude Rural contou com o diretor responsável Marcos Junior 
Brambilla e a assessora Ana Paula Conter Lara. 
 
Em 2011 tivemos um marco importantíssimo para o de-
partamento da juventude que foi a eleição do diretor Sr. 
Marcos Junior Brambilla pelo Coletivo da Juventude Rural 
como representante jovem titular do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar -CEDRAF, 
esta era uma meta almejada há muitos anos pela juventu-
de do Paraná. 
 
Este Coletivo, que tem representação de várias entidades 
ligadas à agricultura e juventude, se reuni sempre um dia 
antes da reunião do CEDRAF e têm por objetivo a discus-
são de temas relevante a juventude como por exemplo políticas públicas para o jovem, levantar 
questões necessárias para fortalecer a participação dos jovens nos espaços de debates, bem como 
deliberar sobre questões relacionadas ao tema. 
 
Também neste ano, realizamos um evento preparatório para o Encontro da Regional Sul de Jovens, 
para que os jovens já fossem preparados para os debates. Neste encontro da regional Sul tivemos 
dois jovens do Paraná apresentando suas experiências de vida, que foi muito importante para mos-
trar o trabalho com jovens no nosso Estado, e também foram traçadas estratégias para a continua-
ção dos trabalhos com jovens nos três estados: Paraná, Santa Carina e Rio Grande do Sul. 
 
Para dar continuidade as metas traçadas para o ano, foi realizado um evento com a participação dos 
jovens de cada região, o delegado e/ou coordenador e os assessores, que com base nos planos de 
lutas do Congresso foram traçadas estratégias e um cronograma de atividades para o ano de 2011.  
 
Com o intuito de incentivar a participação dos jovens no Crédito Fundiário foram realizados dois 
grandes Seminários: Carlópolis e Medianeira, no qual foram debatidos sobre alternativas de renda 
para as propriedades adquiridas pelo Programa e também foram realizadas visitas técnicas para 
mostrar experiências bem sucedidas. 

 
Pudemos observar que após estes dois grandes eventos 
evolvendo jovens a procura pelo Programa por este público 
aumentou consideravelmente, como também propostas já 
elaboradas pelo PNCF que tem como beneficiário o jovem. 
 
Também foram articulados, junto com as regionais, eventos 
relacionados à Juventude em vários municípios, levando em 
consideração os anseios destes jovens. 
 
Um destes eventos que merece destaque foi um organizado 
pelos jovens que estavam fazendo o Programa Jovem Saber 
em Cantagalo, que abordaram temas sobre Sucessão rural, 

Programa Nacional de Crédito Fundiário e alternativas de renda para dar viabilidade a uma propos-
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ta do PNCF. Depois deste evento já começou a surgir demandas de jovens para este Programa no 
STR. 
 
Cabe destacar que o programa Jovem Saber teve destaque e foi evidenciado em todos os eventos, 
mostrando sua importância e os temas abordados em cada módulo. 

                 

  SECRETARIA DE MULHERES 
 
 
Em 2011 a Secretaria Estadual de Mulheres contou com a diretora responsável Sra. Mercedes Pa-
nassol Demore e com a funcionária Elisa Cristiane Betinardi Brambilla. 
 
No ano de 2011 foi organizado quatro etapas do Grupo de Estudos Sindicais – GES com as mulheres 
coordenadoras e suplentes regionais, na Fetaep. Através deste grupo de estudos, as mulheres são 
capacitadas para melhor desenvolver suas atividades, levando a suas localidades uma melhor re-
presentação na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 
 
No mês de março, houve a participação de mais de 40 mil mulheres em eventos comemorativos ao 
Dia Internacional da Mulher em nível regional e municipal. Dentre os temas abordados nestes even-
tos, destacamos: Violência contra as mulheres, saúde da mulher, cooperativismo com ênfase na par-
ticipação das mulheres. 
 
Em 2011 foi realizado o evento com maior participação de público já realizado pelo MSTTR. A 4° 
Marcha das Margaridas, que teve o tema: Lutar por Desenvolvimento Sustentável, com justiça, au-
tonomia, igualdade e liberdade, que aconteceu dias 16 e 17 de agosto em Brasília, teve a participa-
ção de 560 mulheres do Estado do Paraná. 
 
A Secretaria Estadual de Mulheres, juntamente com as coordenadoras das regionais da FETAEP, se 
reuniu diversas vezes no ano de 2011 para planejar suas ações e a realização de encontros estadu-
ais, regionais e municipais com o intuito de levar informações a cerca da importância da mulher 
estar inserida no movimento sindical, no cooperativismo, em como organizar e diversificar a pro-
dução, também informar sobre a saúde e a violência contra a mulher; além de ações comemorativas 
ao dia Internacional da Mulher. 
 
 

              
Quarta etapa do GES das Mulheres                          Marcha das Margaridas 2011 
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  FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 
 

  ARRECADAÇÃO 

 
O departamento de arrecadação da Fetaep tem como diretor 
responsável o tesoureiro Jairo Correa de Almeida e como dire-
tor adjunto o presidente Ademir Mueller. Durante o ano de 
2011 o departamento contou com a Sra. Solange do Rocio Seer 
Halmata, bem como com os Srs. Gilmar da Mata Medeiros, Nil-
son Capalbo e Sergio Luiz Bernert. 
  
 
Atividades Desenvolvidas 
 
 Contribuição Confederativa do Pequeno Produtor Rural e Contribuição Sindical e 
Contribuição Sindical Assalariado Rural 
 
No ano de 2011 participaram do Sistema de Arrecadação 250 STR’s da Contribuição Confederativa 
e Sindical do Agricultor Familiar da Contribuição Sindical do Assalariado Rural , foram 
encaminhadas 79.321 (Setenta e nove mil trezentas e vinte e uma) guias preenchidas para 
Agricultores Familiares, 11.690 ( onze mil, seiscentas e noventa ) guias semi preenchidas para 
Contribuição Sindical de Assalariados Rurais e 40.000 (quarenta mil) guias em branco destinadas a 
arrecadação daqueles que não faziam parte de nossos cadastros. 
 
Foi encaminhado a cada repasse relatório contendo o nome do contribuinte, número da guia, valor 
recolhido e data do recolhimento, para conferência e identificação dos agricultores que efetuaram 
os pagamentos.  
 
 Contribuição Confederativa do Assalariado Rural 
 Foram encaminhados pelo Sistema do Banco Brasil 4.364(quatro mil, trezentas e sessenta 
quatro) carnês para 182 municípios incluindo a área da Fetaep. 
 
 Mensalidade Social do Aposentado 
 Temos 186 (cento e oitenta e seis) municípios integrados no sistema da Mensalidade Social do 
Aposentado visto Contag, foi encaminhada durante o ano 1.503 (mil quinhentas e três) nova 
autorizações hoje têm 51.421 (cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e uma) autorizações 
sofrendo desconto. 
 
 Reuniões realizadas 
Comissão Ampliada de Finanças realizou 01 (uma) reunião na sede da Fetaep em Dezembro 2011. 
Sr Jairo esteve em várias reuniões em Brasília relacionadas com a área de finanças, foi realizada a 1° 
etapa das 3º Etapa do Encontro Estadual de Multiplicação Criativa em Gestão Administrativa e 
Financeira nas Regionais Organizativos e Comunidades Rurais que serão realizadas pela 
Fetaep/Contag/Senar no estado, e foi dado inicio da conversa sobre o novo sistema de 
arrecadação repasse das Contribuições Sindicais e Confederativas, foram também realizadas 
reuniões nas regionais sindical para falar sobre a auto-sustentação financeira. 
 



 

29 
 

 Informações Gerais 
A Federação vem prestando contas mensalmente ao FAT, essas informações são passadas através 
de relatórios mensais enviados a Contag onde constam todos os municípios e valores arrecadados e 
repassados.  
Em dezembro tive inicio a conversa sobre a mudança no atual sistema de arrecadação da Fetaep, 
passando para via Web a exemplo do sistema da Contag. 
O Departamento de Arrecadação além do suporte de emissão de guias e relatórios, também 
interage com os escritórios de contabilidade, empregadores rurais e sindicatos, passando 
informações e esclarecimentos por telefone, via e-mail e pessoalmente. 
 
 

  TESOURARIA/CAIXA 

 
A tesouraria/caixa da Fetaep tem como diretor responsável o tesoureiro Jairo Corrêa de Almeida e 
como diretor adjunto o presidente Ademir Mueller. Em 2011 o departamento contou com o Sr. Gil-
mar da Matta Medeiros como responsável e com as funcionárias Eni Vilas Boas Medeiros e Marlene 
de Abreu Silva.   
 
ESSAS SÃO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TESOURARIA EM 2011: 
 
 Contas a receber: Receitas de Mensalidades, Contribuições Confederativas, Mensalidades dos 
Aposentados, Aluguel de alojamentos, etc. 
 Prestação de Contas: Convênios: 
 No âmbito do Convênio firmado entre Fetaep/Senar-Pr./2011, o valor foi de R$1.400.000,00  
(Hum milhão e quatrocentos mil reais). Eventos realizados na Fetaep em Curitiba, vários municí-
pios do interior do Estado do Paraná e alguns em Brasília. 
 Planilha dos eventos realizados no âmbito do Conv. c/ o Senar, contendo item, região sindical, 
título, local, data, nº. de participantes, valor previsto e valor gasto.  
 Digitação das notas de Entrada e Saída nos Boletins de Caixa Mensais da Fetaep. 
 Atendimento interno:Funcionários, Diretores e Assessores. 
 Atendimento via telefone para Strs. – Orientação s/ prestação de contas e pagamento de  mensa-
lidades e confederativas, e negociações p/ Strs. atrasados c/ a Fetaep.  
 Adiantamento de recursos (vales em dinheiro) ,para viagens de Func./Diretores e Assessores. 
 Folha de Pagamento:Pagamento dos Funcionários e Diretoria. 
 Planilhas p/ Depósitos dos Delegados Sindicais e 1% das Regionais. 
 Depósitos p/ Assessores Técnicos Regionais – Convênio com entre Fetaep e Emater. 
 Cotação/ Agendamento/ alteração, compra e pgto. de passagens aéreas.  
 Renovação de Seguros de Vida em grupo, Predial e dos Veículos. 
 Assinatura e renovações de revistas, jornais e livros jurídicos. 
 Relatórios de Viagens dos Func./Diretores e Assessores. 
 Controle de ticket de refeição p/ Funcionários, Diretores e Assessores. 
 Apuração das vendas mensais de bebidas e refeições, feitas por Paulo no bar.  
 Plano de Saúde dos Func./Diretores (Inclusão, Alteração, Exclusão e cálculo p/ desc. em folha de 
pgto.). 
 Apuração de valores das dívidas dos Strs., mediante relatórios/ Boletins de Caixas mensais e ou 
Balancetes do Strs. p/ cálculos e negociação com a Fetaep. 
 Operações bancárias: Saques em dinheiro no Bco. do  Brasil Ag. Curitiba, Transferências entre 
contas, Depósitos diversos, Pgtos. de Duplicatas, Conciliações bancárias, Aplicações c/ a Gerência do 
Banco do Brasil, Conciliação das Aplicações das c/c. do Banco do Brasil, Depósitos/pgtos. em outros 
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bancos, Pgto. de Funcionários através do arquivo do Programa Caixa Programado – CEF.  e Envio de 
Repasses via remessa de arquivo ao Bco. p/ dep. em c/c. dos Strs. 
 Fornecimento de Boletins de Caixa p/ conferência e assinaturas do Presidente, Tesoureiro e 
Conselho Fiscal. 
 Crédito de vale transportes p/ funcionários. 
 Relatório Demonstrativo do comportamento Financeiro Mensal da Fetaep. 
 Lista de Sindicatos em atraso c/ a Fetaep há mais de 6 meses.  
 Conferência das faturas telefônicas: conta fixa e celulares p/ desconto em folha de pgto. das liga-
ções particulares dos Func./Diretores.  
 Compras:Materiais de limpeza, Escritório, Informática, etc. 
 Liberação da lista dos Strs. p/ fazerem a Contabilidade mensalmente na Fetaep. 
 Cálculo das Mensalidades dos Aposentados, digitação e conferência do relatório da CONTAG, 
digitação das Mensalidades e Confederativas, no Sistema Pro-Federação, para distribuição da parte 
dos 10 Delegados Regionais, e 1% p/ as Regionais. 
 Confecção de uma planilha com valores de pagamentos das mensalidades sociais (5%), para o 
recolhimento do valor de 1% para a Contag. 
 Transmissão dos arquivos p/ Contag via internet para gerar boletos do valor de 1%. 
 Atividades Extras: 
-  Controle de Veículos: Anotação de nomes dos motoristas, horários de saída e chegada, Kms. e des-
tino em planilha. 
- Auxílio a telefonista. 
 
 

  CONTABILIDADE 

 
O departamento de contabilidade da Fetaep tem como 
diretor responsável o tesoureiro Jairo Correa de Almeida 
e como diretor adjunto o presidente Ademir Mueller. Du-
rante o ano de 2010 o departamento contou com o Sr. 
Sergio Luiz Bernert como contador responsável e com os 
auxiliares Marcos Roberto Lemos e Rodrigo Borsatto. 

 
Essas são as atividades desempenhadas pelo departa-
mento de Contabilidade: 

 Conferência de Boletins de Caixa através de notas e/ou 
comprovantes de receita e despesa dos Sindicatos centralizados na FETAEP; 
 Conferência do movimento bancários pela conciliação bancárias através extratos bancários; 
 Arquivo de documentos (Boletins de Caixa); 
 Codificação e Digitação de Boletins Caixa, para aqueles que ainda não possuem o Programa Cai-
xaW; 
 Digitação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ; 
 Orientações aos Funcionários para Confecção de Boletins de Caixa, dentro do Sistema de Conta-
bilidade Sindical com relação a Unificação do Plano de Contas Nacional para Entidades Sindicais; 
 Elaboração de Cursos e/ou Encontros aos Funcionários e Diretores de STRs com relação ao de-
partamento contábil (boletins de caixa, legislação trabalhista, orientações sindicais, prazos e vali-
dades), 
 Preenchimentos de Formulários junto a: Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho, Mi-
nistérios da Previdência Social, Caixa Econômica Federal e outros; 
 Controle do Livro de Inventário de Bens dos STRs. centralizados na Fetaep; 
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 Atendimento, de informações contábeis e financeiras aos STRs centralizados na Fetaep; 
 Levantamento de Dívidas dos STRs junto a Fetaep para pagamentos dos 5% e 10% (tesouraria 
da Fetaep); 
 Elaboração de Auditorias, quando solicitados pela Comissão de Ética das Regionais, nos STRs. 
com questões financeiras; 
 Temos até a presente data um total de 161 balanços encerrados correspondentes ao exercício de 
2011 e entregues aos STTR´s; 
 05 sindicatos mandaram documentação de anos anteriores; 
 08 sindicatos passaram a fazer suas contabilidades na Fetaep; 
 Alguns sindicatos que estão parados em nosso departamento por falta de documentos necessá-
rios no fechamento do balanço ou por estarem em situação irregular com a Fetaep; 
 Responsável pelo RH da Fetaep; 
 Confecção de Folha de Pagamentos dos funcionários da Fetaep, Encargos Sociais decorrentes da 
folha; 
 Preenchimento de formulários junto ao Ministério do Trabalho, tais como: RAIS, CAGED, ACI e 
outros; 
 Assessoria ao Departamento de Arrecadação e Financeiro da Fetaep.  
 Funções Extras: 
 Impressão de Etiquetas (correspondências aos STRs.); 
 Serviços de motorista para protocolar documentos; 
 Serviços para despachar correspondências; 
 
 


