


Neste Relatório vocês encontrarão o resumo de algumas das principais ações e atividades desenvolvidas pelos 
diretores executivos, assessores e funcionários da FETAEP durante o ano de 2015.

O ano de 2015 foi um ano de mudanças para o MSTTR do Paraná, um ano de renovação, em que uma nova 
diretoria assumiu a Federação e desde então passou a contar com uma diretoria oxigenada e disposta a melho-
rar a atuação sindical dentro da Federação, com engajamento e união conseguimos avanços em muitas áreas e 
tornar nossa instituição mais forte e organizada.  

O ano continuou sendo de muitos desafios, lutas e muitos trabalhos, não apenas nas atividades internas e 
ações sindicais da Fetaep, mas também com a Contag, Regional Sul, CTB e com as organizações governamenta-
is (Federal, Estadual e Municipal) e parceiros.

Também não podemos deixar de citar um fato importante para o MSTTR que foi a criação da FETARP – 
Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná, e a alteração do estatuto da FETAEP que, com a 
mudança, passou a representar a agricultura familiar.  Não há dúvidas de que estes foram passos importantes 
para orientar as nossas ações em busca de mais benefícios para os nossos agricultores familiar e para os 
assalariados rurais. 

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

Cultivamos o apreço e reconhecimento conquistados perante as autoridades governamentais, tanto no execu-
tivo, legislativo e judiciário, bem como pela CONTAG e CTB, por outras entidades sindicais e entidades não 
governamentais e pela sociedade em geral.

O ano de 2015 também foi marcado pela realização do 2º Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais do Paraná, e podemos contabilizar que foi uma vitória em diversos aspectos como pela quantidade de 
participantes no Congresso, nível dos debates, organização e comprometimento dos delegados, desempenho 
da equipe de trabalho da FETAEP e resultado das eleições que elegeu a chapa “O Progresso Continua” para o 
mandato de 2015 a 2019. Tudo isso demonstrou o amadurecimento e a integração da base com a Fetaep 
representando uma democratização do nosso movimento, pois tudo é realizado com clareza e objetividade. 

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

Continuaremos tendo grandes desafios em 2016 e anos seguintes pelas Reformas que constantemente são 
exigidas ou anunciadas por governantes, pelo judiciário ou setores da economia brasileira, pelo cenário econô-
mico pouco animador em que estamos vivendo. Porém, não podemos desanimar, temos que continuar nosso 
trabalho e luta pois disso é que depende a permanência do 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 2016 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
Uma das responsabilidades da presidência da Fetaep, neste ano de 2015, na pessoa do Sr. 
Ademir Mueller, foi acompanhar e orientar 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 2015 contou com a assessoria da secretária executiva Raquel da Silva, 
bem como da auxiliar de secretaria Rita de Cássia Souza.

No decorrer do ano de 2015, cada diretor da executiva da Fetaep, juntamente com os funci-
onários de cada departamento, desempenharam seus papéis, realizando ações e ativida-
des com muito afinco no intuito de alcançar melhorias para a classe de trabalhadores/as 
rurais e do movimento sindical.

O ano de 2015 foi marcado por muitas ações e continuou sendo de desafios e lutas, mas 
também de vitórias.

ATUAÇÕES DA FETAEP
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 rurais do Estado do Paraná.

A Fetaep participou das reuniões e encontros dos Coletivos Nacional da Contag durante o 
ano de 2015, como de Política Salarial, Políticas Sociais, Finanças, Mulheres, Ética, Agríco-
la, Agrária, Meio Ambiente, Jovens, Formação e Organização Sindical, Terceira Idade e Habi-
tação Rural. Participou ainda das reuniões dos Conselhos da Contag, bem como de seminá-
rios, encontros e reuniões da regional sul da Contag.

Durante o ano de 2015, a Fetaep, através de seus diretores, assessores e funcionários de 
cada área, participaram das reuniões e encontros de conselhos, comissões, fóruns, comi-
tês, grupos de trabalho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias Municipais, 
Ministérios, Superintendências Estaduais de Ministérios, INCRA, IAPAR, IPARDES, Funda-
ção Terra, Bacia do Paraná III, Senar/PR, Emater, Dieese, INSS, Fundepec, ADAPAR, ITCG, 
CTB, CFT, Campanha Plante seu Futuro, dentre outras que vão surgindo ao longo do ano e 
são temporárias.

SHOW RURAL
A Fetaep e seus sindicatos participaram mais uma vez do Show Rural Coopavel, com mais 
de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais, onde recebeu em seu estande cerca de 150 
caravanas oriundas de diversas regiões do Estado, em especial da região Oeste.

POLÍTICAS GERAIS

A Fetaep e em parceria com o Senar, Emater e Coopavel, promoveu a participação de agri-
cultores familiares no Show Rural com o objetivo ao inseri-los neste ambiente repleto de 
novidades que incentiva a melhoria das propriedades rurais por meio de novas técnicas de 
produção, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos da agricultura familiar. 
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 sindical 2 tiveram um impor-
tante trabalho para que nossas ações aconteces-
sem.

Mais uma vez a Federação se destacou pela sua 
organização e pela quantidade de trabalhadores e 
trabalhadoras levados ao evento. 

2º CETTR
No ano de 2015 foi realizado o 2º Congresso Estadual de Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais do Paraná - CETTR, com a participa-
ção de 198 delegados e delegadas de todo o Estado.

Na cerimônia de abertura do 2º CETTR, contou-se com a participa-
ção de importantes nomes de autoridades política e sindical como 
representantes da Contag, Fetags, Secretaria de Estado da Agricul-
tura e Abastecimento, Secretários de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Deputados Estaduais.

As decisões do Congresso são relevantes e responsáveis por 
determinar as diretrizes e bandeiras de luta para os próximos qua-
tro anos e eleger a nova diretoria da Federação. 

Debates políticos e econômicos marcaram o 2º CETTR, com a palestra do historiador Graci-
alino Dias, que tocou em temas relevantes referentes a atual situação política em torno da 
questão agrária e das lutas dos trabalhadores rurais brasileiros. Sua palestra foi essencial 
para embasar as discussões dos grupos de trabalho em torno do documento-base. 

Os delegados e as delegadas do Congresso foram divididos em quatro grupos de trabalho 
para a leitura e debate do documento-base. De forma democrática, todas as dúvidas foram 
sanadas e algumas sugestões foram dadas pelos participantes que juntos construíram os 
rumos para os próximos quatro anos de atuação da FETAEP em defesa da categoria traba-
lhadora rural.

CARAVANAS DA FETAEP NO SHOW RURAL
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POLÍTICAS GERAIS

Durante a plenária, o documento-base foi aprovado por unanimidade pelos 198 delega-
dos/as, sendo que no mesmo contém as diretrizes e ações futuras para o MSTTR do Para-
ná.  Após o congresso o documento base foi transformado em Anais do 2º CETTR, cujo 
documento foi encaminhado à todos os STTRs para que os mesmos tomem conhecimento 
do conteúdo, cumpram as decisões aprovadas e ajudem a fiscalizar a execução das ações.

O sucesso na realização deste congresso deu-se, além dos 198 delegados/as cujos direto-
res da Federação estão inclusos, também pela assessoria e empenho de todos os funcio-
nários desta instituição antes, durante e depois do evento, bem como dos assessores regi-
onais do convênio FETAEP/EMATER, cada um contribuindo da melhor maneira possível.

ELEIÇÃO DIREÇÃO DA FETAEP
No último dia do 2º CETTR foi realizado a eleição da 
nova diretoria da Federação, cuja chapa única 
registrada intitulava o nome de “O Progresso Con-
tinua”. A mesma foi eleita com a aprovação da gran-
de maioria dos 198 votantes. Do total de votos, 175 
foram favoráveis à chapa, 13 votaram em branco e 
10 nulos. 

A mesma foi marcada pela grande aceitação e 
apoio de todos os sindicatos de trabalhadores rura-
is e regionais sindicais, mesmo dos que por alguma razão não puderam estar presentes 
durante o congresso expressaram suas opiniões e apoio durante a realização das plenárias 
preparatórias para o CETTR, reuniões do conselho, reuniões para montagem de chapa 
onde contemplou todas as regionais sindicais do Paraná, tornando assim o processo demo-
crático e participativo.

APURAÇÃO DOS VOTOS

POSSE DIRETORIA
Em abril, em clima de renovação, a 
chapa “O Progresso Continua” tomou 
posse em solenidade na sede da Fede-
ração. Eleitos com mais de 90% dos 
votos durante o 2º Congresso dos Tra-
balhadores e das Trabalhadoras Rurais 
do Paraná, os integrantes da chapa 
juraram e se comprometeram com a 

classe trabalhadora rural, além de assumirem as diretrizes administrativas da Federação 
para o quadriênio de 2015 a 2019. O presidente da Contag, Alberto Broch, conduziu o ato e 
deu posse à toda diretoria eleita.

POSSE NOVA DIRETORIA

POLÍTICAS GERAIS

A solenidade contou com dirigentes sindicais de todo o Estado do Paraná, com autoridades 
do cenário político e sindical, dentre eles o governador do Paraná Beto Richa, deputado 
federal, deputados estaduais, Secretários de Estado, Contag, Fetags, CTB, Emater e outros 
parceiros, bem como os familiares dos diretores/as empossados e funcionários da Fetaep.

A direção da Fetaep é dividida nas seguintes secretarias: Política Agrícola – Marcos Junior 
Brambilla, Formação e Organização Sindical – Claudio Aparecido Rodrigues, Política Agrá-
ria e Meio Ambiente – Alexandre Leal dos Santos, Políticas Sociais – Carlos Alberto Gabiat-
to, Assalariados/as Rurais – Carlos Alberto Gabiatto, Mulheres Trabalhadoras Rurais – 
Maria Marucha S. Vettorazzi, Juventude Rural – Alexandre Leal dos Santos e Terceira Idade 
– Cleusinete Marcia Prates Novaes. Após a posse da direção, a diretoria executiva se reuniu 
e fez uma divisão de trabalho entre a diretoria executiva licenciada para executar os traba-
lhos na Federação no dia a dia de trabalho, ficando a Sra. Marucha responsável pela Secre-
taria da Terceira Idade além da Sra. Cleusinete que não é licenciada e ainda a Sra. Marucha 
agregou às suas responsabilidades algumas áreas da Secretaria de Políticas Sociais em 
auxílio ao Sr. Carlos Alberto Gabiatto, ficando a mesma responsável pela área de Saúde e 
Erradicação ao Trabalho Infanto-juvenil, além da Secretaria de Mulheres. Além das secre-
tarias, cada diretor é responsável pela área de atuação ao cargo em que foi eleito.

FESTIVAL NACIONAL JUVENTUDE RURAL
A Fetaep participou do 3º Festival Nacional da Juventude Rural com 
cerca de 80 jovens do meio rural paranaense, cujo evento reuniu 
cerca de 5 mil jovens de todo o Brasil.

A comitiva paranaense se juntou aos 5 mil participantes do evento 
que reivindicaram melhores condições de vida e trabalho no campo. 
Além dos jovens brasileiros, o Festival contou com a participação de 
delegações de 10 países da América Latina.

O festival é um meio para a Federação trabalhar em favor da politi-
zação dos jovens, além de investir na formação dos futuros protago-
nistas do meio rural, além do aprendizado político e social, possibili-

ta uma grande interação cultural que abre os horizontes acerca da realidade rural brasileira. 

O Paraná foi muito bem representado por jovens politizados e conhecedores da realidade 
rural e como é a vida no campo pelo fato de viverem na área rural e lá quererem permanecer. 
Uma juventude que não quer sair da área rural, mas que querem uma política de renda e mais 
condições para trabalhar.

Neste evento foi elaborada uma carta aberta onde a Juventude Rural se posiciona sobre os 
principais fatores da atual conjuntura do País.
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POLÍTICAS GERAIS
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Além dos jovens brasileiros, o Festival contou com a participação de 
delegações de 10 países da América Latina.

O festival é um meio para a Federação trabalhar em favor da politi-
zação dos jovens, além de investir na formação dos futuros protago-
nistas do meio rural, além do aprendizado político e social, possibili-

ta uma grande interação cultural que abre os horizontes acerca da realidade rural brasileira. 

O Paraná foi muito bem representado por jovens politizados e conhecedores da realidade 
rural e como é a vida no campo pelo fato de viverem na área rural e lá quererem permanecer. 
Uma juventude que não quer sair da área rural, mas que querem uma política de renda e mais 
condições para trabalhar.

Neste evento foi elaborada uma carta aberta onde a Juventude Rural se posiciona sobre os 
principais fatores da atual conjuntura do País.
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O Grito da Terra no Paraná em 2015 mobilizou 1500 trabalhadores, onde a FETAEP e 
STTRs coordenaram ações em Curitiba, Maringá e Cascavel.

Trabalhadores ocuparam durante a semana do Grito da Terra Brasil e Paraná a sede do 
INCRA em Curitiba e de duas gerências do INSS, Maringá e Cascavel. 

As principais reivindicações tiveram como foco as políticas públicas e a exclusão do amparo 
legal trabalhista e previdenciários, onde os trabalhadores manifestaram por um basta ao 
descaso do INCRA e do INSS. 

As ações foram positivas e assertivas e o recado foi dado de que os trabalhadores não 
estão passivos perante a falta de atitude das entidades governamentais. Embora não obti-
vemos 100% de satisfação dos resultados, reconhece-se que compromissos foram firma-
dos e estaremos atentos para que sejam cumpridos.

GRITO DA TERRA PARANÁ

MARCHA DAS MARGARIDAS
Em 2015 aconteceu a 5ª Marcha das Margaridas, a qual acon-
tece a cada quatro anos em Brasília, coordenada pela 
CONTAG. O MSTTR do Paraná participou com cerca de 350 
trabalhadoras do campo que se somaram às 30 mil brasileiras 
que marcharam juntas até a Esplanada dos Ministérios em 
Brasília, em busca de mais respeito e autonomia, bem como 
por um basta à violência contra a mulher, além de apresentar 
uma pauta de reivindicações e proposições em prol das trabalhadoras rurais e sua família. 

Aconteceu o 2º Conselho Nacional da CTB no ano de 2015, do qual a 
FETAEP participou com uma comitiva reafirmando a pluralidade de opi-
niões e a unidade de luta e ação política.

O evento contou com mais de 300 delegados e delegadas da CTB, proveni-
entes da maioria dos estados do país. Eles abordaram as questões de maior relevância de 
cada região do Brasil, em uma perspectiva regional e nacional. No encontro, entre as princi-
pais atividades, os congressistas discutiram as propostas que compõem o documento “De-
senvolvimento com Democracia e Valorização do Trabalho”, norteando o posicionamento 
político da central e definindo a agenda de pautas e lutas. 

Um grande ponto positivo foi a unidade entre urbanos e rurais em prol de políticas públicas 
que contemplem a todos os trabalhadores, sejam eles do campo ou da cidade.

Em 2015 a FETAEP e SEAB/EMATER reno-
varam por mais quatro anos o convênio 
que cede ao MSTTR a mão de obra de 11 
extensionistas rurais para assessorar as 
regionais sindicais da federação. A assina-
tura do termo de cooperação técnica, que 
prevê a realização de trabalho de desen-
volvimento e formação técnica de agricultores, aconteceu durante a assembleia do conse-
lho da Fetaep em novembro. 

Este trabalho já vem sendo realizado há mais de 12 anos entre as duas instituições e tem 
ampliado o acesso de agricultores familiares e trabalhadores rurais aos benefícios de polí-
ticas públicas dos governos federal e estadual, fazendo com que estas conquistas che-
guem de fato aos trabalhadores e as trabalhadoras do campo e quanto mais apoio técnico 
os agricultores familiares tiverem, mais chances a agricultura familiar tem em sobressair 
em seu ofício.

CONVÊNIO EMATER/FETAEP

POLÍTICAS GERAIS POLÍTICAS GERAIS

Em 2015 foi realizado o 21º Grito da Terra Brasil, tendo como tema a pauta do Desenvolvi-
mento Rural Sustentável com garantia de Direitos e Soberania Alimentar. 

A mobilização das Federações e dos Sindicatos de todo o Brasil foi essencial para a força e o 
sucesso do Grito da Terra Brasil. A participação dos dirigentes nas ações em seus estados e 
também durante as audiências de negociação foram a base para que as vozes da classe 
trabalhadora rural fossem ouvidas pelo governo federal.

GRITO DA TERRA BRASIL

MARCHA DAS MARGARIDAS 2015

INSS - MARINGÁ INSS - CASCAVEL INCRA - CURITIBA

CONSELHO NACIONAL DA CTB

RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO EMATER/FETAEP

EVENTOS
O ano de 2015 também foi marcado por diversos eventos de capacitação técnica para diri-
gentes sindicais, funcionários de sindicatos dos trabalhadores rurais e técnicos do Progra-
ma Nacional de Crédito Fundiário. Alguns dos temas abordados foram CCIR, CAR, crédito 
fundiário, plano sustentar, DAP, comunicação, etc.
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PLANO SUSTENTAR
O Plano Sustentar da CONTAG tem entre seus objetivos, alavancar as ações dos Sindicatos 
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras rurais com vistas a ampliar a quantidade de associ-
ados, fortalecer as ações sindicais e trazer o trabalhador e trabalhadora para dentro da enti-
dade sindical.

Este plano é sustentado em três eixos – Administração, Formação e Comunicação, tendo 
como foco sensibilizar a categoria trabalhadora rural a se sindicalizar e se manter sócio(a). 

Sendo assim, durante o ano de 2015, a Fetaep aderiu ao plano e realizou diversos eventos 
como Encontro para aprofundamento do Plano Sustentar envolvendo delegado sindical, 
coordenador regional, assessor regional e um membro da comissão de finanças e Encon-
tros regionais para mobilização, resgate e motivação dos Sindicatos na adesão ao plano, a 
fim de esclarecer aos sindicatos de trabalhadores rurais a importância dos mes-
mos também aderirem ao plano e apresentar os benefícios que serão obtidos 
após o trabalho realizado.  Encerramos o ano com vários sindicatos já fazen-
do parte do plano sustentar, mas continuaremos trabalhando para que nossa 
meta seja atingida e todos os STRs venham a participar desta importante 
ferramenta de trabalho. 

DISSOCIAÇÃO SINDICAL
Durante o ano de 2015 a Fetaep promoveu importantes debates através de reuniões, 
encontros e seminários para tratar sobre a dissociação sindical, representação e represen-
tatividade no MSTTR do Paraná. 

Em novembro os dirigentes sindicais deliberaram importantes temas para o futuro do 
Movimento Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (MSTTR), dentre eles a 
alteração do estatuto da FETAEP para que a mesma representasse a agricultura familiar e 
a criação de uma nova Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná - 
FETARP. 
Todo o processo foi assistido com o suporte da CONTAG e após contextualização do atual 
cenário em torno da dissociação sindical e vários anos de discussões e resistência em torno 
do tema, o conselho da Fetaep aprovou a alteração no estatuto da FETAEP referente à 
representação de categoria profissional. A partir daí a FETAEP, passou de categoria eclética 
para específica, representando a agricultura familiar e passou a ser denominada de Fede-
ração dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná - FETAEP. 
Todas as mudanças foram feitas a partir de uma construção coletiva, amplamente debati-
da com a base de maneira clara e objetiva, sempre tendo como foco o bem dos trabalhado-
res/as rurais, agricultores familiares e assalariados rurais.
A FETAEP e FETARP assumiram, através de sua direção, um compromisso de caminhar jun-
tas por conta dos interesses mútuos.
As documentações, registros em cartório e ministério do trabalho só foram dados os enca-
minhamentos necessários no início do ano de 2016 por motivos de operacionalização 
logística e técnica.

Houve quatro assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2015 sendo Assembleia 
Geral Extraordinária para tratar da convenção coletiva de trabalho e assuntos gerais, 
Assembleia Geral Ordinária para tratar da Prestação de contas do exercício de 2014, 
Assembleia Geral Extraordinária para tratar da Reforma Estatutária e Assembleia Geral 
Ordinária para tratar da Previsão Orçamentária para o ano de 2016.

A Federação esteve também em encontros, reuniões, assembleias, posses, comemora-
ções, confraternizações, seminários e outros eventos realizados pelos STRs ou região sin-
dical, da qual foi convidada e teve disponibilidade de agenda.

ASSEMBLEIAS DA FETAEP

EMPREENDEDOR RURAL
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 análise dos melhores projetos a serem premiados, 
da abertura, pronunciamentos, apresentação dos projetos, deba-
tes da turma, palestras, formatura e confraternização.

ABERTURA DO 
EMPREENDEDOR RURAL

POLÍTICAS GERAIS POLÍTICAS GERAIS

Aconteceu a 4ª Plenária Nacional da CONTAG, onde reuniu 500 pessoas em Brasília, o Para-
ná foi representado por 20 delegados/as, contemplando jovens, mulheres e terceira idade. 

Um dos principais objetivos do evento foi avaliar as ações e realizações da atual direção da 
Confederação, até o momento do mandato, além de revisar e atualizar o Plano de Lutas 
aprovado no 11º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR) 
que aconteceu em 2013, definindo estratégi-
as até o final deste mandado que se encerrará 
em abril de 2017. 

Foram três dias de intensos debates, refle-
xões e contribuições que marcaram o encon-
tro, e que visou fortalecer a luta da CONTAG, 
Federações e Sindicatos filiados.

PLENÁRIA NACIONAL DA CONTAG

PARANÁ NA 4ª PLENÁRIA DA CONTAG
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Para que os trabalhos e todas as ações da Fetaep em geral pos-
sam 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 públi-
co interno e externo da Federação.

A cozinheira Sra. Janete Morais Gois que foi responsável pelas ações na cozinha e refeitório 
durante o ano de 2015.

O Sr. Paulo Rodrigues é responsável pela manutenção da sede da Fetaep executando 
pequenos reparos e outros serviços, pelo abastecimento e atendimento do bar e pelos alo-
jamentos quanto às entradas e saídas de pessoal e roupas de cama e banho, compras diá-
rias para a cozinha, etc.

Ainda contamos com a colaboração das zeladoras Tamaris Alves dos Santos Ramos e Rosi-
ane Rufino de Oliveira Borges.

O Sr. Nilson Capalbo, auxiliar administrativo, é o responsável pela frota de carros da Fede-
ração quanto manutenção dos carros, burocracias de compra e venda e documentação, 
compras mensais para a cozinha e alguns departamentos, protocolos, auxilia o departa-
mento de tesouraria em serviços externos quando necessário, faz serviço de motorista em 
Curitiba e viagens dentro e fora do Estado, responsável por organizar a parte de transporte 
e estadia de caravanas do Paraná em eventos fora do Estado, auxílio quanto à documenta-
ção e liberações para a construção da nova sede da Fetaep, dentre outros serviços. Em 
2015 foi um dos responsáveis pela logística e infraestrutura do local de realização do 2º 
CETTR e hotéis para estadia dos participantes. 

Em 2015 a Federação ainda investiu na contratação de dois vigias para a segurança do 
patrimônio desta, sendo que os mesmos trabalham apenas no período da noite que é quan-
do não há expediente e a sede da Fetaep fica vazia.

A assessoria relativa ao convênio foi realizada por Marileia Toniet-
to e a partir do mês de junho assumida por Luciana Polizeli, sob a 
responsabilidade do presidente Ademir Mueller e do secretário de 
finanças e administração Claudio Aparecido Rodrigues.

Em 2015 o Convênio FETAEP/ SENAR foi renovado, sendo dispo-
nibilizado recursos financeiros no valor total de R$ 1.700.000,00, 
que possibilitou desenvolver ações formativas em todas as áreas 
de atuação do movimento sindical paranaense, mediante ativida-
des formativas de capacitação e atualização para os dirigentes 

sindicais, com a finalidade de prepará-los para melhor atender a demanda da base, e ativi-
dades de orientação e promoção social voltadas aos trabalhadores (as) rurais, visando qua-
lifica-lo para melhorar sua produção, geração de renda e qualidade de vida no campo.

Foram 223 eventos realizados na capital do Estado, nas regionais e nos Municípios, mobili-
zando aproximadamente 33 mil pessoas, tendo sempre como público alvo os agricultores 
familiares (as), assalariados (as) rurais, com ênfase para a participação de mulheres e de 
jovens, e lideranças sindicais.

Dentre as áreas de atuação previstas no Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre 
SENAR e FETAEP, em 2015 os conteúdos mais abordados estiveram relacionados a orga-
nização e formação sindical, política agrícola, políticas sociais (saúde, previdência social, 
educação do campo, terceira idade), mulheres rurais, juventude rural, encontros técnicos e 
assalariamento rural

Neste ano o convênio trouxe uma série de novas exigências quanto a execução e prestação 
de contas dos eventos, como forma de garantir ainda mais transparência e o emprego ade-
quado do recurso em atividades coerentes com os objetivos estabelecidos nesta parceria 
FETAEP/SENAR.

CONVÊNIO SENAR/FETAEP

FALA DO PRESIDENTE ADEMIR NA
ABERTURA DO EMPREENDEDOR RURAL

POLÍTICAS GERAIS POLÍTICAS GERAIS

Outro desafio iniciado em 2015 foi a construção da nova sede da Fetaep, sendo que foram 
feitos e aprovados os projetos e plantas do prédio; e quanto ao terreno, foi regularizada 
toda a documentação e liberações para a construção. Já no início de 2016 foram realizadas 
cartas convites para tomadas de preços com 7 construtoras e a construtora vencedora foi 
a Fontana. Também foi feita a limpeza do terreno e iniciadas as obras de fundação.

CONSTRUÇÃO NOVA SEDE
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SECRETARIA GERAL
A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2015 contou como diretores responsáveis o 
presidente Sr. Ademir Mueller e o secretário geral Carlos Alberto Gabiatto. Contou 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 algu-
mas relatadas abaixo.

A Elaboração, organização, informatização, seleção e distribuição das correspondências 
recebidas e expedidas (cartas, ofícios, memorandos, fax, atas, relatórios, declarações, edi-
tais, projetos, convênios, requerimentos, síntese de reuniões, convites, e-mails, resolu-
ções, etc).

Controle das correspondências recebidas, triagem e encaminhamentos aos setores com-
petentes. Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e departamentos, 
através da secretaria geral. Respostas, reprodução e arquivamento das correspondências 
recebidas. Elaboração, digitação, informatização e arquivamento da documentação expe-
dida.

Recebimento, triagem e expedição de e-mails através das contas fetaep@fetaep.org.br, 
secretaria@fetaep.org.br, presidência@fetaep.org.br e outras contas criadas eventual-
mente para alguma ocasião necessária.

Arquivamento da documentação, após circulação na entidade e respondidas as que neces-
sitam.  

Assessoramento aos departamentos da entidade na elaboração de documentos, relatóri-
os, projetos, convênios, modelos diversos, ofícios, etc.

Responsável pela organização e conferência da agenda geral da Federação, mantendo 
uma agenda compartilhada com todos os departamentos e diretores para que os compro-
missos da Fetaep sejam administrados da melhor forma possível.

Organização de assembleias, reuniões de diretoria executiva (internas ou com outras insti-
tuições), diretoria geral, plenárias, congressos, etc. Organização e elaboração de atas das 
assembleias gerais e reuniões da diretoria geral e executiva e assembleias.

No ano de 2015 a secretaria foi responsável pela parte burocrática e administrativa para a 
realização do 2º Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Paraná 
(CETTR) que ocorreu no mês de março de 2015, juntamente com a Eleição para Direção da 
Fetaep.  

Participação na organização e execução dos cursos e encontros de funcionários de sindica-
tos que acontecem todos os anos na Fetaep.

Atendimento aos sindicatos que vêm na Fetaep, digitando documentos diversos, impres-
são e reprodução de cópias solicitadas pelos dirigentes sindicais.

Compra e guarda de materiais de escritório da Federação.

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 desenvolvidas da melhor maneira possível.

SECRETARIA GERAL
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COMUNICAÇÃO
Durante o ano de 2015 o departamento contou com o Diretor responsável Ademir Mueller 
(presidente), a Jornalista: Renata Souza e a Estagiária: Fernanda Maldonado

O ano de 2015, no que diz respeito ao Departamento de Comunicação da FETAEP, foi muito 
intenso e dinâmico. Muitas atividades formativas foram realizadas, entre elas: o Encontro 
de Comunicação e o treinamento de mídia com a jornalista Mira Graçano. Ambas as ativi-
dades tiveram como propósito despertar o Movimento Sindical acerca da importância da 
comunicação. Com os trabalhos formativos, os participantes aprenderam que comunica-
ção é, mais do que tudo, uma ação estratégica.

Em 2015 o departamento de Comunicação da FETAEP manteve as parcerias já firmadas 
em anos anteriores com os veículos de comunicação - Rádio Colmeia, jornal impresso 
Folha Agrícola, Webcom Brasil Central de Radiojornalismo e com o programa televisivo 
apresentado por Siqueira Martins - cabendo ao departamento fazer a ponte entre esses 
veículos e os secretários da FETAEP. Além desses, seguimos com a rádio on-line da 
FETAEP, com o Facebook e intensificamos a interatividade com o grupo MSTTR no 
WhatsApp. O objetivo e a proposta dessas ferramentas é manter um contato mais direto e 
também informal com nossa base.

Além disso, produziu mensalmente o Jornal da FETAEP. A produção do jornal não envolve 
apenas a produção de texto, mas a organização e seleção de fotos, a busca de conteúdo 
para notas, o contato com o Senar solicitando a coluna, a montagem da agenda, o envio dos 
arquivos para diagramação e a revisão. Os temas divulgados envolvem todas as políticas 
de atuação da FETAEP, sendo elas: Assalariados, Agrícola, Agrárias, Previdência, Habita-
ção, Formação e Organização Sindical, Meio Ambiente, Mulheres, 3ª Idade e Juventude. 

A assessoria de comunicação da Federação no decorrer do ano também deu suporte aos 
demais departamentos da Federação no que diz respeito à produção de materiais gráficos 
– como panfletos, folders, cartilhas, calendário. O referido suporte se deu por meio da pro-
dução e revisão textual ou ainda em parceria com a criação, norteando o processo criativo 
dos layouts (visual). Além disso, também realizou o contato com agências de comunicação 
e gráficas. Participando, portando, de todo o processo: desde o início com os textos, pas-
sando pela criação e revisão e concluindo com o fechamento junto às gráficas. 

COMUNICAÇÃO

RESUMO DAS AÇÕES
- Rádio Colmeia de Cascavel – envio de pautas e notícias e intermediação das entrevistas.
- Programa Viola Sertaneja na TV Tarobá – Londrina – envio de matérias, fotos e vídeos.
- Rádio FETAEP – on-line 24 horas – notícias e músicas.
- Jornal da FETAEP – produção jornalística e cobertura fotográfica.
- Folders, Cartazes e Cartilhas - produção e revisão textual, além de sugestões para a criação.
- Site da FETAEP – atualização de fotos e notícias.
- Atendimento à imprensa.
- Produção de release (matéria jornalística).
- Assessoria a todos secretários(as) da FETAEP.
- Rádio Webcom Brasil – entrevistas semanais para a rádio FETAEP.
- Cobertura fotográfica de eventos.
- Manchetes do Dia.

ALGUNS MATERIAIS PRODUZIDOS
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INFORMÁTICA
O departamento de informática tem como diretor responsável o presidente da instituição Sr. Ade-
mir Mueller e com o suporte e assistência técnica do Sr. Silvio Sales do Nascimento Júnior.

A principal função deste departamento compreende a proteção dos dados, manutenção interna 
de rede, atualização e manutenção de hardware e software dos computadores. O ano de 2015 
encerrou-se com os seguintes equipamentos de informática ativos na sede desta instituição: 2 
servidores (dados e backup), 35 computadores em rede, 13 notebooks, 27 impressoras, 2 
modems ADSL (banda extra larga da COPEL e banda larga da GVT), 5 roteadores wireless (internet 
sem fio), 2 repetidores de rede sem fio, 4 projetores de dados e 1 relógio de coleta e registros de 
pontos. 

Sempre que solicitado pela diretoria desta Federação o departamento de informática realizou com-
pras de equipamentos e suprimentos de informática, que foram destinados a: setores diversos da 
FETAEP que necessitavam, sorteios para sindicatos em assembleias e prêmios de rifas; Para efe-
tivação de uma compra sempre foi realizado pesquisas de produtos disponíveis no mercado, ana-
lisando novas tecnologias, preços e benefícios, tudo devidamente apresentado e aprovado pela 
diretoria desta Federação.

Em 2015 foram realizados inúmeros suportes, consultorias e assistências a todos os funcionári-
os, assessores e diretores, sobre diversas ferramentas de softwares e hardware que a FETAEP 
mantém, inclusive auxilio e configurações de aparelhos celulares da diretoria.

Também foi tarefa deste setor a manutenção de registro de pontos de todos os funcionários da 
FETAEP, o que compreende: cadastro de novos funcionários no sistema, registro de biometria no 
relógio ponto, coleta e tratamento (justificativas e abonos) dos registros de pontos realizado men-
salmente para o fechamento de folha, informativos por e-mail, fotografar novos funcionários e 
confecção de crachás.

REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
A FETAEP possui na rede mundial de computa-
dores os seguintes meios de comunicação que o 
departamento de informática é responsável pela 
manutenção e algumas atualizações:

facebook.com/fetaep

@fetag-pr

youtube.com/fetaep

www.fetaep.org.br

fetaep.wordpress.com

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.

INFORMÁTICA

E-MAIL
O departamento também é responsável pela administração e suporte das contas de e-mail de 
todos os setores, secretarias, departamentos e sindicatos que pertence a FETAEP. Encerrou-se o 
ano de 2015 com um total de 276 caixas postais de e-mail que utilizam o domínio fetaep.org.br, 
sendo 31 contas do tipo Exchange e 250 e-mails da hospedagem.

O setor de informática sempre esteve de prontidão para auxiliar os sindicatos a sanar dúvidas 
quanto ao acesso, manuseio e se necessário configuração do e-mail em diversos softwares de 
gerenciamento, inclusive suporte para configuração do e-mail da FETAEP no Sistema CaixaW da 
Direta Informática, permitindo a exportação de boletins caixa automático ao contador.

OUTROS
Edição e finalização de vídeos produzidos pela FETAEP, para serem utilizados em eventos e divul-
gação na internet. Além de pequeno vídeos tutoriais desenvolvidos para auxiliar os sindicatos.

Recebemos da CONTAG o Banco de Dados de todas as Declarações do Imposto Territorial Rural - 
ITR do Paraná. O Setor de informática realizou todo o tratamento e conversão do banco de dados, 
e desta forma pode confeccionar uma apostila para cada município, com todos os dados dos ITRs. 
Disponibilizamos na área restrita do site da FETAEP no formato PDF, de acordo com a cidade e 
suas extensões de base. Essas apostilas foram elaboradas com a exclusiva intensão de auxiliar os 
Sindicatos nos cadastros de Contribuintes para o Sistema Web de Arrecadação. 

Oficina no curso de funcionários sobre o cadastramento e/ou atualização de proprietários rurais 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA.

PUBLICIDADE E DESIGN GRÁFICO
Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o 
departamento foi responsável pela criação no computador de diversas artes gráficas para 
confecção de materiais de divulgação como: cartazes, banners, folders, calendário, 
cartões, entre outros; Segue abaixo ilustrações de alguns dos trabalhos realizados em 2015:

CALENDÁRIO CARTÕES CARTÕES DE VISITA BANNERS FOLDERS

LAYOUTS PARA MATERIAIS DE EVENTOS (exemplo 2º CONGRESSO)
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INFORMÁTICA
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INFORMÁTICA
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FORMAÇÃO SINDICAL 

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL
Durante o ano de 2015 a secretaria contou como diretor responsável o Sr. Claudio Aparecido Rodrigues e 
como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller, tendo como quadro técnico a Sra. Paula Shizuka Shirata e a 
Sra. Wanessa Franco da Silva.

A Secretaria de Formação e Organização Sindical tem como principal desafio dinamizar os espaços for-
mativos, estabelecendo diálogos entre as Secretarias que coordenam as diversas áreas de atuação do 
MSTTR. A Formação é estratégica, pois está voltada ao aperfeiçoamento da prática sindical. Já a Organi-
zação Sindical busca o fortalecimento das entidades sindicais, por meio da realização de processos elei-
torais e de gestão sindical transparentes e fundados na ética.

a) PNF - POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO - O elemento balizador das ações formativas desenvol-
vidas pelo MSTTR é a Política Nacional de Formação (PNF), a partir da qual foi traçado o projeto político 
pedagógico da ENFOC (Escola Nacional de Formação da CONTAG). Todas as ações formativas desen-
volvidas pela Escola são pautadas nas diretrizes do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e Solidário (PADRSS).

b) ENFOC – ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO DA 
CONTAG - No ano de 2015 a secretaria de formação reali-
zou o 5º Itinerário da ENFOC Regional Sul, sendo realizado 
no Paraná o primeiro módulo deste. Esteve presente a 
rede de educadores da ENFOC e a equipe de formação da 
Fetaep nos outros dois módulos que aconteceram em 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, este itinerário fortale-
ce as ações formativas da Regional Sul além de ampliar o 
espaço pedagógico, permitindo o intercâmbio cultural 
entre os educandos e educadores, além de enriquecer as 
vivências pedagógicas. 

c) Em março de 2015, a Fetaep realizou o 2º Congresso 
Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do 
Paraná, a secretaria de formação se responsabilizou pela 
contratação dos serviços de hotelaria, logística e local do 
evento juntamente com o funcionário Nilson Capalbo, 
além da organização do cerimonial e apresentação artísti-
co cultural do hino nacional brasileiro pela assessora Paula Shizuka Shirata. A secretaria de formação e 
os assessores Clodoaldo Gazola e Mariléia Tonietto foram responsáveis pela organização do Docu-
mento Base do Congresso.

d) No mês de abril de 2015 a diretoria do quadriênio 2015-2019 tomou posse, ficando a secretaria de 
formação da Fetaep responsável pela organização do cerimonial do evento e atuação como mestre de 
cerimônias.

e) PLANO SUSTENTAR - A secretaria participou na elaboração de estratégias pedagógicas das oficinas 
sobre o Plano Sustentar, juntamente com a Contag e a secretaria de finanças e administração da Fetaep.

FORMATURA - ENFOC REGIONAL SUL

2º CETTR

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL

ORGANIZAÇÃO SINDICAL

f) ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE EDUCADORES - No ano de 2015, realizamos o encontro de Rede 
de Educadores e Educadoras pela ENFOC com o intuito de organizar o Coletivo Estadual de Formação, 
nesta ocasião, o encaminhamento foi de unificar o Coletivo de Comunicação e Formação, uma ação 
estratégica para a atuação qualificada deste coletivo nos trabalhos de base a exemplo do próprio “Plano 
Sustentar”.
g) ENFOC REGIONAL DO PARANÁ - Em Dezembro de 
2015, a Fetaep juntamente com a CONTAG e a Regional 
Sindical 03 da Fetaep iniciou seu primeiro ENFOC Regio-
nal Estadual do Paraná, no município de Iporã, esta inicia-
tiva formativa inédita no Estado e pretende atingir maior 
número de dirigentes sindicais da base, afim de fortale-
cer as estratégias formativas e políticas-sindicais da 
Fetaep, uma formação com o nosso jeito de fazer.

 As principais atribuições da organização sindical são:

a) Analisar o processo administrativo de Assembleias referentes a mudanças no que diz respeito a deno-
minação, categoria e base territorial da FEDERAÇÃO, de acordo com a legislação vigente.

b) Manter cadastro da FETAEP atualizado no CNES – Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Minis-
tério do Trabalho.

c) Orientar os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, baseado na legislação vigente, quanto aos documen-
tos necessários para sua regularização e atualização como entidade de classe no Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), através da Superintendência Regional do Trabalho, em Curitiba – PR.

d) Protocolar processos no Ministério do Trabalho, inclusive participar de discussões com os agentes 
quanto a possíveis exigências não devidas;

e)  Orientar acerca das eleições sindicais, avisando-os quanto ao término dos mandatos e analisando os 
processos eleitorais para que sejam feitos na data correta, com transparência e em conformidade com 
os Estatutos Sociais de cada STR;

f) Confeccionar as carteirinhas de identidade sindical dos dirigentes.

Há o acompanhamento de todos os processos encaminhados ao MTE no que diz respeito à atualização 
de dados cadastrais, solicitação de registro sindical, alteração estatutária, incorporação de extensão de 
base, enfim, qualquer atualização feita no CNES (Cadastro Nacional de Entidades Sindicais).

O setor presta orientações utilizando-se do método do passo a passo, de forma a auxiliar os Sindicatos 
em cada etapa, além de disponibilizar modelos dos documentos. O objetivo é evitar ao máximo que os 
processos apresentem algum tipo de erro ou falta de documentos.

Também é de responsabilidade da Organização Sindical o acompanhamento diário das publicações do 
Diário Oficial da União (seção 1 e seção 3), com a finalidade de verificar iniciativas de criação de entidades 
sindicais paralelas na mesma base de representação do sistema CONTAG. Em circunstâncias em que 
algum STR seja objeto de tal ação, FETAEP e Sindicatos articulam-se de maneira a manter e defender a 
unicidade sindical, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.

Todas as demandas da secretaria foram realizadas com êxito.

ENFOC - REGIONAL 3 
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PREVIDÊNCIAL SOCIAL
A política de previdência social tem como seu diretor responsável o Sr. Carlos Alberto Gabiatto 
e diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. Conta hoje com a assessoria do Sr. Clodoaldo Gazola e 
como consultor jurídico o Dr. Antônio Miozzo.

Durante o ano de 2015, diversas entidades sindicais realizaram eventos tratando do tema pre-
vidência. Principalmente que no início do ano houve uma grande modificação na concessão de 
benefícios de pensão por morte. Em maio houve um evento em Santa Maria do Oeste e Ipiran-
ga. Em agosto evento em Laranjeiras do Sul. No mês de setembro participamos do Encontro da 
Terceira Idade no município de São Tomé. Encontro de agricultores familiares e assalariados 
rurais em São Jorge do Ivaí. Em Agosto Encontro com Agricultores Familiares em Godoi Moreira.

Grande atuação da Federação foi a realização de um Grito da Terra Estadual descentralizado. 
No ano de 2015, o GT-Paraná mobilizou os trabalhadores e trabalhadoras rurais nos municípi-
os de Maringá, Cascavel e Curitiba. Em Maringá e Cascavel a concentração foi em frente às Agen-
cias da Previdência Social, onde foi reivindicado a manutenção dos direitos previdenciários dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Já em Curitiba a concentração foi na sede do INCRA, rei-
vindicando o urgente assentamento de trabalhadores e trabalhadoras.

ATIVIDADES

O Coletivo trouxe diversos encaminhamentos a respeito da previdência social. Dentre eles agen-
dar reunião com o Superintendente Regional do INSS e a realização de encontro com as Gerên-
cias Regionais do INSS com a participação da Federação e de dirigentes de sindicatos de base. 
Apontou as principais dificuldades encontradas pelos sindicatos no momento de encaminhar 
os pedidos de benefícios previdenciários.

A reunião com o Superintendente foi agendada e reali-
zada no mês de dezembro. O Secretário de Previdência 
Social, Sr. Carlos e o assessor, Sr. Clodoaldo, participa-
ram da reunião em Florianópolis-SC. Nesta reunião, foi 
apresentado ao Superintendente o relatório do Coletivo 
contendo as dificuldades dos dirigentes perante as 
Agências da Previdência Social. Como resultado desta 
reunião, o Superintendente se comprometeu a agendar 
uma reunião com a participação de todas as Gerências 
Executivas do Estado do Paraná.

COLETIVO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REUNIÃO DO COLETIVO

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL

A Secretaria de Políticas Sociais, na área de Saúde, contou com a diretora responsável a 
Sra. Maria Marucha Vettorazzi e com a funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

A Secretaria de Politicas Sociais compreende ações junto à Secretaria de Estado da Saúde, 
e no ano de 2015 aconteceram em mais de 90% dos municípios paranaenses as conferên-
cias municipais de saúde, das quais a FETAEP destacou aos presidentes dos STTRs a 
importância de estarem presentes nas conferencias em seus municípios. Nos dias 19 e 20 
de agosto de 2015, realizou-se a Conferência Estadual de Saúde e de 01 a 04 de dezembro 
aconteceu em Brasília a Conferência Nacional, onde tivemos a participação de represen-
tantes do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.

A política de saúde é uma das bandeiras de luta do Movimento Sindical de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do Paraná. Mediante realização de ações formativas, buscou-se apri-
morar a atuação de líderes sindicais representantes de trabalhadores rurais nos conselhos 
de saúde (nos âmbitos municipal, estadual e nacional) com vistas a qualificar a gestão e a 
implementação de políticas públicas do SUS voltadas às Populações do Campo, Florestas e 
Águas.

Dando continuidade nas ações do projeto iniciado 
em 2014, referente à Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo, Floresta e 
Águas – PNSIPCFA foram realizadas várias reu-
niões com os facilitadores para a gestão partici-
pativa da política de saúde do campo, floresta e 
águas, para debater o andamento da realização 
destas ações.

Entre os dias 15 a 19 de junho, em Porto Alegre - 
RS o Paraná e Rio Grande do Sul participaram do II Módulo Regional Sul do curso de forma-
ção referente ao projeto ”Formação de Lideranças para Gestão Participativa da Política 
Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas”. 

O Paraná contou com a colaboração do MSTTR: dirigentes, assessorias e lideranças esta-
duais, regionais e locais, conselheiros (as) da saúde ligados aos sindicatos e federações e 
do SUS: diretores e coordenadores da atenção básica, vigilância em saúde do trabalhador e 
ambiental, gestão participativa e equidade, trabalhadores em serviço dessas mesmas áre-
as, com o objetivo formar dirigentes e assessores sindicais, lideranças rurais, trabalhado-
res e gestores do SUS, para gestão participativa da Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo, Floresta e Águas.

SAÚDE

REUNIÃO COM OS FACILITADORES DA SAÚDE
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ATIVIDADES
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COLETIVO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REUNIÃO DO COLETIVO

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL

A Secretaria de Políticas Sociais, na área de Saúde, contou com a diretora responsável a 
Sra. Maria Marucha Vettorazzi e com a funcionária Delcinéia W. Serconhuk.
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SAÚDE

REUNIÃO COM OS FACILITADORES DA SAÚDE
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SAÚDE

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO PARANÁ         

No dia 18 de novembro os facilitadores que participaram do curso de formação, reuniram-
se na sede da FETAEP, para fazer uma avaliação estadual das ações realizadas dentro do 
plano de ação construído durante os II módulo do projeto saúde.

Finalizando, nos dias 25 e 26 de novembro, em Brasília, participamos da avaliação nacio-
nal, onde todos os estados apresentaram as ações desenvolvidas, bem como as dificulda-
des enfrentadas ao desenvolverem o referido projeto.

Dentro da Secretaria de Políticas Sociais, também desenvolvemos ações quanto à Erradi-
cação do trabalho Infantil, área que tem como diretora responsável a Sra. Maria Marucha S. 
Vettorazzi e a funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

Em 2015, a FETAEP continuou representando os trabalhadores (as) rurais dentro do Fórum 
de Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, participando das reuniões mensalmente.

As ações do FETI estão voltadas em acionar a rede de combate e erradicação do trabalho 
infantil e de proteção do trabalhador adolescente para garantir o afastamento de toda a 
criança menor de 14 anos da situação de trabalho (trabalho ilegal) e de todo adolescente 
que trabalhe em situação de trabalho infantil perigoso.

Não podemos privá-los da possibilidade de frequentar a escola, obrigá-los a abandonar a 
escola prematuramente ou ainda prejudicar os estudos ao tentar combinar frequência esco-
lar com um trabalho excessivamente longo e pesado.

Segundo o escritório das Nações Unidas, o termo “Trabalho Infantil” pode ser definido 
como o “trabalho que priva as crianças de sua infância e que é prejudicial para o desenvolvi-
mento físico e mental”. Portanto, nem todo trabalho feito por crianças deve ser classificado 
como trabalho infantil. Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a participação 
de crianças ou adolescentes em trabalhos que não afetam a sua saúde e desenvolvimento 
pessoal ou interferem na sua educação podem ser considerados positivos.

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICALERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
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TERCEIRA IDADE
No ano de 2015 a área da Terceira Idade passou à responsabilidade da diretora Sra. Cleusi-
nete Márcia Novaes Prates, tendo como adjunta a diretora Maria Marucha S. Vettorazzi, e 
da funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

Durante o ano de 2015, a Secretaria da Terceira Idade continuou trabalhando na divulgação 
do Estatuto do Idoso, alertando sobre o empréstimo consignado, bem como levando infor-
mações sobre qualidade de vida, saúde e auto estima da pessoa idosa.

Aconteceram muitos Encontros Municipais e Regionais realizados pelos STTRs, em parce-
ria com a FETAEP.

Em Curitiba, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, 
realizou-se o Encontro de Formação para 
Terceira Idade e Idosos Rurais com a partici-
pação da Juventude Rural, coma presença da 
diretoria da FETAEP e também da Secretária 
Nacional da Terceira Idade da Contag, Lúcia 
Moura. 

O debate e as discussões durante o evento 
foram voltados para Ações do MSTTR para a 
Construção Política Nacional para a 3ª Idade, 
bem como a troca de experiências entre gera-
ções em busca do fortalecimento da suces-
são rural.

Coma a colaboração da Secretaria de Turis-
mo da Prefeitura Municipal de Matinhos, o 
grupo teve a oportunidade de vivenciara rea-
lidade dos pescadores.

Essa troca de experiências entre agricultores 
familiares e pescadores, foi muito importan-
te e, com esta vivência, puderam comparar e 
ver que as dificuldades não acontecem somente na agricultura, mas na pesca também. E 
que por isso, é importante tanto os trabalhadores (as), como os pescadores (as) estarem 
inseridos no movimento sindical.    

ENCONTRO IDOSOS RURAIS

ENCONTRO IDOSOS RURAIS

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL

O departamento de Políticas Sociais também compreende ações de Educação do Campo e 
a partir da eleição da nova diretoria da FETAEP a área passou à responsabilidade da direto-
ra Sra. Maria Marucha S. Vettorazzi, e da funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

No período de 25 a 29 de maio, em Florianópolis-SC realizou-se com organização da Con-
tag, a Jornada Temática Educação do Campo da Região Sul. O objetivo foi construir uma pro-
posta para organizar uma rede de colaboradores (as), voltada para a inserção da temática 
de uma educação do campo na implementação da politica territorial, articulada com o pro-
pósito do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS). 
Na Jornada, professores, dirigentes e representantes das três Federações do Sul, tiveram a 
oportunidade de participar de painéis temáticos e apresentações. 

A Construção da Rede de Educação do Paraná se deu após várias discussões de que vários 
agentes podem contribuir de forma ímpar.

A proposta, é que isso se dê a partir do MSTTR expandindo-se para intercâmbios com 
outros movimentos, com o objetivo de pressionar o governo a viabilizar políticas públicas 
que favoreçam a construção de novas escolas do campo, a garantia do não fechamento das 
existentes e profissionais qualificados e que tenham identidade com as especificidades 
das escolas do campo.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

JORNADA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO – SC
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EDUCAÇÃO DO CAMPO

A FETAEP esteve presente no III Seminário Nacional do Fórum Nacional de Educação do 
Campo (FONEC), realizado no centro de formação da Contag (CESIR). O evento aconteceu 
entre os dias 26 e 28 de agosto e contou com a participação de representantes dos movi-
mentos sociais e sindicais do campo e representantes de centros de ensino superior que 
estudam e debatem a Educação do Campo, além de representantes dos Fóruns Estaduais 
de Educação do Campo. O seminário teve como objetivos realizar uma análise da conjuntu-
ra da Educação do Campo na relação com os determinantes sociais fundamentais da con-
juntura nacional atual e a política educacional em curso, também fazer um balanço da situ-
ação da Educação do Campo nas regiões, destacando-se limites e potencialidades de mobi-
lização e organização dos fóruns estaduais.

A FETAEP promoveu um encontro com jovens estudantes da Casa Familiar Rural de Bom 
Jesus do Sul e Barracão nos dias 03 e 04 de maio, com o intuito de apresentar aos educan-
dos as politicas de atuação e estrutura da entidade. Também, proporcionou aos estudantes 
uma visita técnica no Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA), onde 
puderam ver e aprender um pouco das experiências realizadas no local. Além disso, ofere-
ceu um passeio cultural no Palácio Iguaçu, Assembleia Legislativa e Jardim Botânico.

VISITA DA CASA FAMILIAR RURAL DE BOM JESUS DO SUL

A Habitação Rural até final do mês de abril de 2015 contou com Aristeu Elias Ribeiro como dire-
tor responsável, e era presidente da COHARP, juntamente com Ademir Mueller como diretor 
adjunto. A partir da eleição da nova diretoria da FETAEP o Sr. Ademir Mueller assumiu a secre-
taria, contando com a colaboração da funcionária Luciana Polizeli.

Em 2015 continuaram os trabalhos de acompanhamento das obras dos empreendimentos 
contratados no ano anterior, tendo o Banco do Brasil como agente financeiro. No decorrer do 
ano, conforme as obras eram finalizadas, foram realizadas solenidades de entrega de 11 
empreendimentos, no total de 181 famílias atendidas com uma casa nova, possibilitando 
melhor qualidade de vida no meio rural.

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICALHABITAÇÃO RURAL

13 CASAS EM MATELÂNDIA - PR 20 CASAS EM NOVA AURORA - PR

9 CASAS EM SÃO JOÃO - PR 34 CASAS EM SÃO JORGE DO OESTE

Em junho o Banco do Brasil autorizou a internalização da documentação dos 15 novos empre-
endimentos (255 unidades) que estavam protocoladas, sob a forma de Carta Consulta, desde 
agosto de 2014. Vale ressaltar que essa remessa faz parte de um acordo firmado com o Governo 
Federal para atendimento prioritário, dentro de uma cota destinada aos movimentos sociais.

Entretanto, não houve a agilidade que esperávamos, por parte do governo federal em liberar os 
recursos e nem por parte do agente financeiro, no que diz respeito a análise documental, para 
dar andamento aos processos e iniciar as contratações. 
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HABITAÇÃO RURAL

É importante considerar que, via Banco do Brasil, a documentação de todo país é analisada por uma 
equipe em São Paulo, o que dificulta o acesso, a comunicação e consequentemente a resolução de 
pendências. Por este motivo tivemos vários embates com o Banco, sobre os procedimentos adota-
dos, sobre a forma em que se deram as análises de cada empreendimento, sobre a exclusão de bene-
ficiários sem que fossem apresentados os motivos dos cortes e a falta de comunicação direta com a 
entidade organizadora.

Mas o principal problema se deu em relação ao não cumprimento, do Banco do Brasil, sobre o acordo 
firmado entre Ministérios das Cidades, Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Agentes Financei-
ros e Movimentos Sociais que diz respeito à aplicação do fator redutor nas DAPs 1.9. Dessa forma 
beneficiários aptos, com o direito de enquadramento garantido pelo acordo, estavam sendo excluí-
dos dos grupos sem possibilidade de reconsideração, cuja alegação era o próprio sistema do banco.

Solicitamos o intermédio da CONTAG e em todas as reuniões sobre a habitação essa questão foi 
abordada, além disso foram encaminhados ofícios e documentos comprovando o direito dessas 
famílias. O Banco do Brasil acabou revendo seu posicionamento, garantindo que os beneficiários em 
questão seriam reincluídos em seus grupos, mas para isso precisaria adaptar seu sistema. 

Mesmo com a cobrança constante, até dezembro de 2015 não houve a esperada regularização do 
sistema do Banco do Brasil e, com isso, dos 15 empreendimentos, apenas 2 foram contratados até 
dezembro de 2015.

Como o Governo Federal não dispunha de mais recurso financeiro, devido a grave crise econômica, 
social e moral que o país vem atravessando desde 2014, ele, juntamente com os agentes financei-
ros, vinham empurrando com a “barriga” o andamento do MCMV e percebia-se com clareza esta 
tática do governo em segurar as contratações.

Vale destacar também, que em outubro, a FETAEP participou de uma reunião da regional sul, com a 
presença da CONTAG, com o objetivo de apresentar a nova proposta do governo em criar um grupo 
intermediário, o G ½, que atenderia principalmente a região sul, pelo fato do governo entender que 
não há mais déficit habitacional G1no Sul do país.

Em dezembro houve uma nova reunião na CONTAG, com a presença de representantes dos agentes 
financeiros e do Ministério das Cidades para discutir a situação atual do Programa Nacional de Habi-
tação Rural – PNHR, liberação de recursos para pagamentos dos passivos, contratação da cota prio-
ritária e indicativos para o programa na nova fase do Minha Casa Minha Vida III. Não houve avanços 
significativos.

Sobre a Cooperativa Habitacional Rural do Paraná – COOHARP, em 2015 continuou sem operar. 
Estatutariamente a Cooperativa vem cumprindo as exigências legais, realizando suas assembleias.

O departamento, em 2015, continuou se empenhando para, não somente orientar procedimentos 
previstos normativamente e esclarecer dúvidas via ofícios, e-mail e telefonemas aos sindicatos que 
trabalham o programa, resolver impasses gerados durante a execução dos empreendimentos con-
tratados, bem como lutou para garantir o direito de contratação das famílias devidamente enqua-
dradas no G1 e que aguardam uma moradia digna e segura no meio rural.

A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais é constituída pelo diretor titular, Sr. Carlos Alberto 
Gabiatto e diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. Conta hoje com a assessoria jurídica dos Drs. Carlos 
Buck, João Batista de Toledo e Leonaldo Silva e Assessor de Políticas Salariais, Sr. Clodoaldo Gazola.

A Secretaria de Assalariados coordena a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho nos municípios 
onde não há representação por Sindicato. Esta negociação é realizada junto à Federação patronal. 
Mesmo após a mediação do Ministério do Trabalho, a negociação não avançou em virtude da negativa do 
patronal em ajustar o piso salarial com base no Salário do Estado do Paraná. Diante disto, para estes 
municípios e aquele onde o Sindicato não conseguiu firmar a Convenção Coletiva de Trabalho, deve ser 
pago ao trabalhador(a) rural, no mínimo, o Piso Salarial do Estado do Paraná.

No mês de julho, a Secretaria de Assalariados(as) da FETAEP participou do lançamento do Plano Nacio-
nal dos Trabalhadores Rurais Empregados (PLANATRE). Trata-se de da conquista de uma demanda do 
movimento sindical pelo fortalecimento dos direitos a proteção social dos trabalhadores e trabalhado-
ras rurais empregados.

O objetivo da PLANATRE é contribuir com propostas no âmbito da Política Nacional para os Trabalhado-
res Rurais Empregados (PNATRE) para a realização de programas e ações para garantir condições dig-
nas de trabalho assalariado no campo, nas florestas e nas águas do Brasil.

No mês de novembro foi reunido o Coletivo de Assalariados e Assalariadas Rurais, que discutiu e apro-
vou a Pauta de Reivindicação unificada da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017. Também foi apre-
sentado um relatório das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas em 2015. Foram registradas no 
MTE 95 Convenções Coletivas de Trabalho com período de vigência ativo. O menor piso salarial negocia-
do foi correspondente ao Salário mínimo federal (R$ 788,00). A média dos pisos salariais negociados foi 
de R$ 957,62, o que representa um ganho de 21,52% em relação ao mínimo federal. O maio piso salarial 
firmado foi de R$ 1.090,00, o que representa um ganho real de 38,32% em relação ao mínimo federal.

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICALASSALARIADOS(AS) RURAIS
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HABITAÇÃO RURAL
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ASSALARIADOS(AS) RURAIS

Durante todo o ano de 2015, a Secretaria de Assalariados(as) participou do processo de 
dissociação sindical, tema de grande repercussão para a categoria profissional dos traba-
lhadores e trabalhadoras rurais. Em novembro, como resultado de todo o processo de dis-
cussão, foi fundada a Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados do Paraná – 
FETARP. Fruto do processo de transição coordenado pela diretoria da FETAEP, o Sr. Carlos 
foi eleito diretor presidente da nova Federação.

REPRESENTAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE

A Fetaep participa do Conselho Estadual do Trabalho, sendo membro titular representante 
dos trabalhadores através da CTB, tendo como representante no ano de 2015 o Sr. Carlos 
Alberto Gabiatto. Em novembro foi iniciada as discussões de reajuste do Piso Estadual do 
Paraná para o ano de 2016.

Dentre muitas atividades desempenhadas pela Secretaria de Assalariados, destacamos: 
participação no Pacto de Erradicação do Trabalho Análogo a Escravo de iniciativa da PRT 9ª 
Região, que atualmente o MTE está tendo uma atuação mais efetiva; participação na 
Comissão de Colaboração com a Inspeção do Trabalho – CCIT junto a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego no Paraná; Participação na Comissão Nacional dos Traba-
lhadores Rurais Empregados – CNATRE. Participação nas negociações de Convenção Cole-
tiva de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho. Ainda, a assessoria realiza análises em 
homologação e rescisões de contrato de trabalho; análises e pareceres sobre propostas de 
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, quando solicitados pelos sindicatos filiados; 
acompanhamento dos processos de Dissídio Coletivo em tramitação; participação nas reu-
niões do Coletivo Nacional de Assalariados. da CONTAG; envio de correspondências; cópias 
de legislação, apostilas e cartilhas trabalhistas aos STTR´s filiados para orientação e outras 
atividades relacionadas ao assalariamento rural.

OUTRAS ATIVIDADES

Durante o ano de 2015 a Secretaria de Política Agrícola contou com o Diretor Marcos Junior 
Brambilla e com a assessoria do Orivaldo Candido da Silva como Assessor Estadual, e com 
as funcionárias Daiane Kielt Ribeiro e Thaís Caroline Barbosa Goivinho.

A Secretaria de Política Agrícola da FETAEP tem como principal foco coordenar as ativida-
des para que os Agricultores (as) Familiares tenham acesso às políticas públicas e também 
na elaboração e luta por essas Políticas. O Departamento de Política Agrícola vem constru-
indo, acompanhando e monitorando diretamente os programas  tais como o  Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Seguro da Agricultura Familiar 
(SEAF), Garantia-Safra, Programa de Garantia Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), Cooperativismo de Crédito, Biodiesel e Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER), além dos procedimentos legais para o enquadramento dos agricultores(as) famili-
ares através da Declaração de Aptidão ao Pronaf - (DAP).

Passaremos a relatar abaixo algumas das principais atividades da Secretaria de Política 
Agrícola durante o ano de 2015.

FORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICALAGRÍCOLA

No início do ano de 2015 foi realizado mais 
um Show Rural em Cascavel – PR, sendo este 
o 10º Evento que organizamos, juntamente 
com a Regional Sindical 2, onde mobilizamos 
a participação dos agricultores (as) Familia-
res de todo o Estado do Paraná. A mobiliza-
ção de agricultores (as) e dirigentes sindicais 
é importante, pois é um espaço que possibili-
ta a troca de experiências e aquisição de 
novos conhecimentos para estarem sendo 
aplicadas em suas propriedades.

SHOW RURAL

ESTANDE DA FETAEP NO SHOW RURAL

No ano de 2015 foram realizadas várias reuniões na FETAEP, onde participaram o Diretor 
Marcos Junior Brambilla e o Presidente Ademir Mueller juntamente com as empresas pro-
dutoras de biodiesel para discutir o valor do bônus a ser pago para os agricultores 
(as)/produtores (as) de soja e após várias discussões a FETAEP conseguiu um aumento no 
bônus para R$ 1,50 por saca de soja, onde a anuência dos contratos é assinado pela 
FETAEP.
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AGRÍCOLA

O CONSELEITE-PARANÁ é uma associação civil, regida por estatuto e regulamentos pró-
prios, que reúne representantes de produtores (as) rurais de leite do Estado e de indústrias 
de laticínios que processam a matéria-prima (leite) no Estado do Paraná. O principal objeti-
vo do Conselho é a busca de soluções conjuntas, pelos (as) produtores (as) rurais e indústri-
as, para problemas comuns do setor lácteo paranaense, bem como definição de preço míni-
mo, onde a FETAEP tem a importante participação nas discussões como membro do referi-
do conselho, onde é representada pelo Sr. Marcos Brambilla.

CONSELEITE

Com o propósito de facilitar o acesso ao crédito dos agricultores familiares é necessário 
que as informações referentes a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP estejam sempre 
atualizadas, sendo assim, o departamento desenvolveu um trabalho de orientação e bus-
cou solucionar problemas envolvendo o sistema como dúvidas de sindicatos e trabalhado-
res relacionadas a DAP.

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF – DAP

Funcionários e dirigentes dos STRs de todo as regionais sindicais do Estado do Paraná par-
ticiparam da capacitação de CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – realizada pela 
FETAEP/SENAR, onde foram capacitadas 90 pessoas para atender as demandas nos muni-
cípios do Estado. 

CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS – CCIR

CAPACITAÇÕES SOBRE CCIR

AGRÍCOLA

Durante o ano é lançado pelo Governo Federal o Plano Safra 
para a Agricultura familiar que é referente aos recursos do Pro-
naf. Sendo assim, a foi confeccionado um material – cartilha 
do Pronaf -  para que as informações referentes ao plano fos-
sem divulgadas, neste mesmo intuito também foi realizado 
durante o ano de 2015 a webconferencia que contou com a 
participação dos parceiros (Emater, MDA, Banco do Brasil e 
Secretária da Agricultura) e foi transmitida em todas as 
regiões do Paraná, sendo os recursos destinados a Agricultu-
ra Familiar do Plano Safra 2015/2016. 

PLANO SAFRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR

A Rede foi criada através de decreto Nº 2475 de 28/09/2015 do governo do Estado do Para-
ná onde a FETAEP através de Marcos Brambilla participa juntamente com os setores pro-
dutivos (FAEP OCEPAR) público (SETI, SEAB) e de pesquisa (Universidades estaduais, fede-
rais e IAPAR), onde é discutido e definido setores estratégicos para financiamento, público 
e privado, de pesquisa no setor agropecuário. No ano de 2015 foram discutidas pesquisas 
na área de manejo e conservação de solos. 

AGROPESQUISA E FORMAÇÃO APLICADA

Para os Sindicatos terem acesso ao Portal Web de Agronegócios a Fetaep, juntamente com 
o Banco do Brasil, firmaram um convênio onde a Fetaep atua como um Gestor de Rede e, 
como tal, tem autonomia para gerenciar uma Rede de Substabelecidos, no caso os Sindica-
tos. Durante o ano de 2015 foram feitas 3 capacitações para os Sindicatos, atualizando as 
informações. Essas capacitações foram ministradas pelo Assessor UT do Banco do Brasil. 

PORTAL WEB DE AGRONEGÓCIOS - COBAN

A participação do Assessor Estadual e Assessores Regionais, fruto do convênio EMATER / 
FETAEP, destacou-se pela realização de trabalho de assessoria aos dirigentes estaduais e 
regionais, para o desenvolvimento e capacitação de agricultores. A atuação destes profis-
sionais foi voltada aos dirigentes estaduais da Fetaep, dirigentes sindicais regionais, assim 
como, de orientação técnica aos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familia-
res, com ênfase no aspecto educativo, baseado em ações coordenadas pela Federação.

CONVENIO EMATER/FETAEP
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regionais, para o desenvolvimento e capacitação de agricultores. A atuação destes profis-
sionais foi voltada aos dirigentes estaduais da Fetaep, dirigentes sindicais regionais, assim 
como, de orientação técnica aos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familia-
res, com ênfase no aspecto educativo, baseado em ações coordenadas pela Federação.

CONVENIO EMATER/FETAEP
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AGRÁRIA
A Secretaria de Política Agrária esteve representada pelo diretor Marcos Junior Brambilla 
de 1 de janeiro de 2015 a 22 de abril de 2015 e pelo diretor Alexandre Leal dos Santos a par-
tir de 23 de abril de 2015. Também obteve a assessoria da Sra. Ana Paula Conter Lara, Sr. 
Matheus Pereira Ramos e Sr. José Luiz Kliemczack.

O departamento de Política Agrária da Fetaep compreende o Programa Nacional de Crédito 
Fundiário- PNCF, as ações de Reforma Agrária e Regularização Fundiária.

Em 2015 foi um ano que se destaca as ações e mobilizações nas questões agrária e algu-
mas mudanças no Programa Nacional de Crédito Fundiário.

No mês de abril foi realizado o Coletivo de Agrária, 
no qual entre as várias metas traçadas uma delas 
foi de realizar uma mobilização para solicitar avan-
ços significativos na Reforma Agrária e também 
foram construídas propostas de mudanças no Pro-
grama Nacional de Crédito Fundiário, como por 
exemplo, o aumento do teto de financiamento e a 
compra entre parentes de até 2º grau.

Com base nas ações que foram traçadas no coleti-
vo, realizou-se o Grito da Terra Paraná, com aproxi-
madamente 350 trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, que ficaram acampados em frente ao INCRA 
Paraná, na busca de avanços imediatos para as 
famílias acampadas e foi entregue a pauta de rei-
vindicações.

Também foi realizada a audiência no INCRA, no 
qual tivemos poucos avanços nos processos 
acompanhados pela Fetaep, um ponto positivo 
foi o ganho judicial da improdutividade da área 
fazenda Lupus I, II e III. 

COLETIVO DE AGRÁRIA NO MÊS DE ABRIL

ENTREGA DA PAUTA DO GRITO DA TERRA PR

MANIFESTAÇÃO EM FRENTE AO INCRA

AGRÁRIA

Em setembro o coletivo de agrária voltou a se 
reunir na Fetaep, foi analisada a conjuntura 
Agrária e do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário, para assim ser construída uma 
pauta que foi discutida com o INCRA na Parte 
da tarde, no qual foi ressaltada a agilidade nos 
processos de Reforma Agrária acompanha-
dos pela Fetaep.

Com relação ao Programa Nacional de Crédito Fundiário tivemos mudanças como por 
exemplo: aumento da renda e patrimônio de enquadramento e a compra de terra de paren-
tes em casos de herança.

Foram analisadas pelo departamento 58 propostas novas do PNCF, totalizando o valor de 
cinco milhões de reais, 42 propostas de assunção de dívida, totalizando dois milhões e 
meio de reais, e 104 propostas do Pronaf A, totalizando dois milhões, setecentos e cin-
quenta e cinco mil reais, sem contar os retornos de propostas com problemas que devem 
ser analisadas novamente. 

A FETAEP foi eleita na coordenação da Câmara Técnica do Crédito Fundiário e participou de 
todas as reuniões que além de aprovar as propostas também discute e propõe mudanças 
no Programa.

Também neste ano foram realizadas várias reuniões de Capacitação inicial nos município 
sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, pois após ser exigido um Certificado de 
Capacitação inicial em todas as propostas, a Fetaep ficou responsável em realizar estas 
capacitações.

Um exemplo foi à capacitação inicial realizada em Apucarana que contou com a participa-
ção de mais de 130 pessoas interessadas em acessar o Programa. Nestas capacitações 
são explicadas das normas de enquadramento, o trâmite, as políticas públicas envolvidas e 
neste ano foram capacitados mais de 520 agricultores.

AUDIÊNCIA NO INCRA MANIFESTAÇÃO EM FRENTE AO INCRA

COLETIVO DE AGRÁRIA EM SETEMBRO
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JUVENTUDE
A Secretaria de Juventude Trabalhadora Rural durante o ano de 2015 esteve representada 
pelo diretor Marcos Junior Brambilla de 1 de janeiro de 2015 a 22 de abril de 2015, e após a 
posse da nova diretoria em 23 de abril de 2015 passou a ser representada pelo diretor Alexan-
dre Leal dos Santos. Teve como assessoria a Sra. Ana Paula Conter Lara.

O ano de 2015 foi marcado por vários eventos e avanços na secretaria da Juventude da Fetaep.

O 3º Festival Nacional da Juventude rural foi um deste, no qual teve como temas centrais: o 
acesso a terra, educação no campo e políticas públicas voltadas para a juventude, a delegação 
do Paraná teve uma participação significativa com cerca de 80 jovens.

3º FESTIVAL DA JUVENTUDE RURAL.

O 3º Festival Nacional da Juventude rural foi um 
deste, no qual teve como temas centrais: o acesso 
a terra, educação no campo e políticas públicas 
voltadas para a juventude, a delegação do Paraná 
teve uma participação significativa com cerca de 
80 jovens.

Esta delegação teve uma excelente participação, 
pois foram preparados nos encontros regionais 
sobre os eixos centrais para que fossem com pro-
postas para o Festival Nacional.

Um importante avanço foi a assinatura do decreto 
Estadual que constitui um grupo de trabalho para 
debater e encaminhar soluções para a juventude 
Rural Paranaense, proporcionando maior qualida-
de de vida para os jovens no campo.

3º FESTIVAL DA JUVENTUDE RURAL.

ASSINATURA DO GRUPO DE TRABALHO
PARA A JUVENTUDE DO CAMPO.

JUVENTUDE

Com o coletivo de Juventude foi trabalhado o resgate da iden-
tidade, a importância de cada um como liderança em sua 
regional, plano sustentar, pronaf e jovem saber e também 
traçado o planejamento anual. Também se destaca a parti-
cipação dos coordenadores nas assembleias da Fetaep. 

Também neste ano foi realizado a 3º Conferência da Juven-
tude Estadual e Nacional, no qual a Fetaep fazia parte da 
comissão organizadora e participou ativamente de todas as reuniões para organização e planeja-
mento deste evento, para que assim, tivesse maior representação de jovens trabalhadores rurais 
para poderem levar nossas propostas tanto para o evento Estadual quanto Nacional.

Para debater os desafios e as perspectivas para o 
jovem continuar no campo foi realizado o curso regional 
de formação para jovens empreendedores rurais com a 
participação da Contag e as Fetags do PR, SC e RS. 

Neste evento foi debatido sobre desenvolvimento rural 
sustentável, com o professor Gracialino Dias, foram 
levantadas as dificuldades para o jovem permanecer no 
campo e também levantadas propostas como, por 
exemplo: a desburocratização do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário. Também foram apresentadas 
alternativas de renda na propriedade, no qual os jovens 

dos três Estados apresentaram suas experiências. 

Foram realizados também, vários eventos regionais que tiveram muito destaque, a exemplo do 
Dia de campo para jovens rurais em Iporã, que tiveram troca de experiência e debates das políticas 
públicas para a juventude Rural. 

Para debater um sistema alimentar agroecológico e de qualidade, o encontro mundial em Milão: 
Terra Madre Jovem, foi um evento que teve a participação do secretário de juventude Alexandre 

Leal dos Santos, levando informações sobre a organi-
zação do movimento sindical de trabalhadores e traba-
lhadoras rurais –MSTTR.

O Encontro de terceira idade e jovens que contou com a 
participação da Contag, foi uma maneira importante 
para troca de experiência entre jovens, adultos e idosos 
e também o conhecimento das lutas que já foram reali-
zadas e quais devem ainda ser traçadas para que cada 
vez mais conseguirmos avanços no MSTTR.

Todos estes avanços só foram concretizados com muito esforço e participação assídua de todos os 
jovens que fazem parte do MSTTR.

COLETIVO DE JOVENS

CURSO REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA
JOVENS EMPREENDEDORES RURAIS.

ENCONTRO DE TERCEIRA IDADE E JOVENS.
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MULHERES
A Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a partir da eleição da nova diretoria da 
FETAEP, passou à responsabilidade da diretora Sra. Maria Marucha S. Vettorazzi, e a cola-
boração da funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

No mês de março de 2015, mais de 45 mil mulheres participaram de Encontros de Mulhe-
res Trabalhadoras Rurais, sendo eles intermunicipais municipais e regionais, com o objetivo 
de levar informações e conhecimentos sobre qualidade de vida, saúde, educação, sindica-
lismo, violência, entre outros temas relevantes ao dia a dia da mulher.

Entre os dias 22 a 25 de junho, em Florianópolis – SC, as trabalhadoras rurais do Paraná 
participaram com lideranças de mulheres dos outros 2 Estados do Sul,  da Jornada Temáti-
ca de Políticas para as Mulheres, onde juntas construiram as reivendicações de  pauta da 
Região Sul, para a Marcha das Margaridas 2015. 

JORNADA TEMÁTICA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

A FETAEP mobilizou toda sua base sin-
dical incentivando as mulheres para 
participarem da 5ª Marcha das Marga-
ridas.  Cerca de 350 trabalhadoras rura-
is do Paraná, marcharam no dia 12 de 
agosto, em Brasília, em busca de 
Desenvolvimento Sustentável com 
Democracia, Justiça, Autonomia, Igual-
dade e Liberdade. 

MARCHA DAS MARGARIDAS

MULHERES

Foi realizado o Encontro Estadual de Mulhe-
res Trabalhadoras Rurais e reuniu em Curiti-
ba, cerca de 60 participantes entre dirigen-
tes sindicais e trabalhadoras rurais. Em alu-
são ao Outubro Rosa, a FETAEP realizou 
este evento com o proposito de discutir a 
importância da prevenção e da realização de 
mamografias, no combate ao Câncer de 
Mama, apresentar possibilidades de gera-
ção de renda em busca da independência 
para as mulheres, tendo como temas o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos, Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar, expe-
riências exitosas de mulheres trabalhado-
ras rurais, além de um debate sobre educa-
ção do campo. As trabalhadoras visitaram o 
Centro Paranaense de Referência em Agro-
ecologia (CPRA), onde houve um rico apren-
dizado e muitas saíram com novas ideias 
para aplicar em suas propriedades.

VISITA AO CPRA

ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná elegeu a nova mesa-diretora para a 
gestão 2015/2017, que foi empossada no dia 21 de setembro de 2015, em Curitiba, no Palá-
cio das Araucárias. A FETAEP faz parte do Conselho, sendo representada pela Secretária de 
Mulheres Marucha Vettorazzi como titular e Delcinéia W. Serconhuk como suplente.

POSSE DO CEDM-PR
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MEIO AMBIENTE
O Departamento de Meio Ambiente teve como Diretor responsável o Sr. Alexandre Leal dos 
Santos e a Assessora Ana Paula Conter Lara.

O ano de 2015 foi marcado pela formação dos dirigentes e funcionários dos STRs sobre o 
Cadastro Ambiental Rural- CAR e Certificado de Cadastro do Imóvel Rural-CCIR , no qual 
foram capacitadas mais de 180 pessoas, dentre dirigentes sindicais, funcionários dos 
STRs e técnicos indicados pelos STRs.

Esta formação foi realizada em duas etapas, envolvendo as dez regionais da Fetaep, para 
assim ampliar as pessoas capacitadas para o preenchimento do CAR e CCIR. 

Também em vários eventos foi abordado da importância da realização do CAR, os benefíci-
os do novo código florestal e a importância da regularização das propriedades rurais.

FORMAÇÃO DE CAR E CCIR. FORMAÇÃO DE CAR E CCIR.

FORMAÇÃO DE CAR E CCIR.

MEIO AMBIENTE

Tivemos participação ativa nas reuniões da Câmara Técnica da Biodiversidade, Biomas e 
Educação Ambiental, no qual discutem vários temas ligados à agricultura familiar como a 
minuta Resolução que "Estabelece diretrizes para a conservação e a utilização da Floresta 
Ombrófila Mista" (Pinheiro do Paraná).

Participamos ativamente também das reuniões do IAP referente ao acompanhamento do 
CAR e das campanhas de divulgação da importância da realização do Car no prazo estabe-
lecido. Pois um ponto positivo foi a prorrogação sem perder os direitos garantidos perante 
a lei.

Para melhorar a comunicação entre a Fetaep e os STRs filiados foi criado um e-mail especí-
fico para a secretaria de meio ambiente, no qual facilitou no auxílio das inúmeras dúvidas 
referentes ao CAR.

Também a questão ambiental foi incluída e debatida nos coletivos de agrária e juventude. 

Da mesma forma participamos do Coletivo de Meio ambiente da Contag e o Coletivo de polí-
tica agrícola, por envolver também o tema.

Um ponto que dificultou foram os problemas que ocorreram no sistema Nacional de 
Cadastro Ambiental Rural- SICAR e que ocasionaram um pouco de dificuldade, mas com o 
auxílio do IAP e do serviço florestal estes casos foram tratados separadamente para não 
ocasionar prejuízo aos agricultores.
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ARRECADAÇÃO

O departamento de arrecadação em 2015 teve como diretor responsável o Sr. Cláudio Apa-
recido Rodrigues, como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller, conta os funcionários Solange 
do Rocio Seer Halmata, Angela Maria Fachinette do Carmo, Sérgio Luiz Bernert, Nilson 
Capalbo e Gilmar da Mata de Medeiros.

Contribuição Confederativa do Pequeno Produtor Rural e Contribuição Sindical e Contribui-
ção Sindical Assalariado Rural

No ano de 2015 participaram do Sistema de Arrecadação da Contribuição Confedera-
tiva e Sindical do Agricultor Familiar 180 STR's e da Contribuição Sindical do 

Assalariado Rural 141 STR's, foram encaminhadas 31.788 (trinta e 
uma mil, setecentos e setenta e oito) guias preenchidas para 
Agricultores Familiares,12.129 (doze mil, duzentas e vinte 

nove) guias semi preenchidas para Contribuição Sindical de Assa-
lariados Rurais e 5.588 (cinco mil, quinhentas e oitenta e oito) 

guias em branco destinadas a arrecadação daqueles que não fazi-
am parte de nossos cadastros.

Participaram do Novo Sistema de Arrecadação 60 sindicatos com a 
emissão de 43.248 (quarenta e três mil, duzentas e quarenta oito) gui-

as, neste novo sistema os sindicatos tem como acompanhar diariamen-
te os pagamentos efetuados e valor de repasse.

Foram encaminhados pelo Sistema do Banco Brasil 4.669 (quatro mil seiscentas e sessen-
ta e nove) carnês para 182 municípios incluindo a área da Fetaep, foram geradas guias para 
85 novos empregadores.

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DO ASSALARIADO RURAL

Temos 186 (cento e oitenta e seis) municípios integrados no sistema da Mensalidade Social 
do Aposentado visto Contag, foi encaminhadas durante o ano 1.318 (mil e trezentos e dezo-
ito ) novas autorizações, 2.264 (duas mil, duzentas e sessenta e quatro) exclusões entre 
falecimentos e cancelamentos, hoje temos 40.471 (quarenta mil, quatrocentos) autoriza-
ções sofrendo desconto.

MENSALIDADE SOCIAL DO APOSENTADO

ARRECADAÇÃO

Como é de conhecimento de todos, a partir de 2013, houve novas mudanças na prestação 
contas dos repasses feitos ao FAT, além dos relatórios mensais que constam todos os 
municípios e valores arrecadados e repassados, também tem que ser informado todos os 
contribuintes com o CPF, por este motivo em 2016, só trabalha-se com o SISTEMA WEB de 
arrecadação.

O Departamento de Arrecadação além do suporte de emissão de guias e relatórios, tam-
bém interage com os STTR's via acesso remoto, escritórios de contabilidade, empregado-
res rurais e sindicatos, passando informações e esclarecimentos por telefone, via e-mail e 
pessoalmente.

INFORMAÇÕES GERAIS

Se realizou uma reunião com a Comissão Ampliada de Finanças no Hotel Villagio no dia 16 
de novembro de 2015, onde foram definidos os novos valores das contribuições para 
2016, Sr Jairo participou de algumas reuniões realizadas entre os meses de fevereiro a abril 
de 2015 em Brasília relacionadas com a área de finanças, o Sr. Cláudio participou das dema-
is reuniões e encontros realizados em Brasília e nas regionais sobre o Plano Sustentar nos 
meses seguintes.

No quarto ano de operação do Novo Sistema de Arrecadação, já progredimos muito, mas 
ainda há muito trabalho a ser feito, temos a informar que conforme aprovado no Conselho 
da FETAEP a partir de 2016 a emissão guias das Contribuições Sindicais serão feitas ape-
nas no SISTEMA WEB.

REUNIÕES REALIZADAS
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TESOURARIA/CAIXA 
A Tesouraria da Fetaep em 2015 teve como diretor responsável o Secretário de Finanças e 
Administração, Sr. Cláudio Aparecido Rodrigues e como diretor adjunto o Presidente Sr. 
Ademir Mueller.
 Em 2015, o departamento contou com o Sr. Gilmar da Matta Medeiros como responsável e 
com as funcionárias Eni Vilas Boas Medeiros e Marlene de Abreu Silva. 

Recebimento das Receitas de Mensalidades, Contribuições Confederativas de Assalaria-
dos, Mensalidades dos Sócios Aposentados, Aluguel de alojamentos, Reembolso de ali-
mentação, Reembolso multas, Apuração das vendas de bebidas e refeições.  

CONTAS A RECEBER 

No âmbito do Convênio firmado entre Fetaep/Senar-Pr./2015, o valor foi de 
R$1.700.000,00 (Hum milhão e setecentos mil reais). Os eventos foram realizados na Feta-
ep em Curitiba, em alguns Hoteis da Cidade,  em vários municípios do interior do Estado do 
Paraná e alguns em Brasília. Orientação, correção e conferência de prestação de contas. 
Planilha de gerenciamento dos eventos realizados no âmbito do Convênio com o Senar, 
contendo item, região sindical, título, local, data, nº. de participantes, valor previsto e valor 
gasto. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SENAR

Duplicatas, depósitos diversos e pagamento de fornecedores.

CONTAS A PAGAR

Cálculos, correções e quitação dos débitos.  

NEGOCIAÇÃO COM SINDICATOS ATRASADOS

Adiantamento e Pagamento de salários para Funcionários, Diretores e Assessores.  

FOLHA DE PAGAMENTO

Materiais de Escritório para os eventos do Convênio Senar.
COMPRAS

TESOURARIA/CAIXA 

Cotação, agendamento, alteração, compra e pagamento de passagens aéreas. 

Relatórios de viagens para prestação de contas. 

Controle e distribuição de ticket de refeição. 

Controle dos carros: saída e chegada. 

Plano de Saúde dos Funcionários e Diretores (inclusão, alteração, exclusão na Unimed e 
cálculo para desconto mensal em folha de pagamento). 

Crédito de vale transportes para funcionários. 

Lista de Sindicatos em débito com a Fetaep há mais de 6 meses. 

Liberação da lista dos Sindicatos em dia para fazerem a Contabilidade mensalmente na 
Fetaep, com pagamentos para o Sr. Sérgio. 

ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS E DIRETORES 

Saques em dinheiro no Banco do Brasil Agência Curitiba e no PAB - UTFPR, Transferências 
entre contas, Depósitos diversos, Pagamentos de Duplicatas, Conciliações das Contas Cor-
rentes e Aplicações, Caixa Programado – CEF.,  Envio de Repasses via remessa de arquivo ( 
pag ) ao Banco do Brasil,  para crédito  aos Strs.  e Aplicações com a Gerência do Banco do 
Brasil.

OPERAÇÕES BANCÁRIAS

Confecção de uma planilha com valores de pagamentos das mensalidades sociais (5%), 
para o recolhimento do valor de 1% para a Contag, com transmissão dos arquivos para Con-
tag via internet. 

ARQUIVOS DE  PAGAMENTO DO VALOR DE 1% PARA CONTAG

Relatório de receitas e despesas. 
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL

Digitação dos lançamentos de entrada e saída.
BOLETIM DE CAIXAS MENSAIS DA FETAEP
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CONTABILIDADE
O departamento de contabilidade em 2015 teve como diretor responsável da nova direto-
ria o diretor Sr. Claudio Aparecido Rodrigues (Secretário de Finanças e Administração) e 
com o diretor adjunto Sr. Ademir Mueller (Presidente), contou ainda com o Contador Sérgio 
Luiz Bernert e os auxiliares Contábeis Marcos Roberto Lemos, Rodrigo Ferraz Borsatto e 
Leila Ferreira Prates Sumyk.

è Conferência de Boletins de Caixa através de notas e/ou comprovantes de receita e des-
pesa dos Sindicatos centralizados na FETAEP;

è Conferência do movimento bancários pela conciliação bancárias através dos extratos 
bancários;

è Arquivo de documentos (Boletins de Caixa);

è Codificação e Digitação de Boletins Caixa, para aqueles que ainda não possuem o Pro-
grama CaixaW;

è Digitação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ; Neste exercício não temos o 
envio da DIPJ para a Receita Federal

è Digitação da ECD (Escrituração Contábil Digital) e ECF (Escrituração Contábil Fiscal), 
substitui a DIPJ a partir de 2015;

è Orientações aos Funcionários para Confecção de Boletins de Caixa, dentro do Sistema 
de Contabilidade Sindical com relação a Unificação do Plano de Contas Nacional para 
Entidades Sindicais;

è Preenchimentos de Formulários junto a: Receita Federal do Brasil, Ministério do Traba-
lho, Ministérios da Previdência Social, Caixa Econômica Federal e outros;

è Atendimento, por telefone, de informações contábeis e financeiras aos STRs centrali-
zados na Fetaep;

è Levantamento de Dívidas dos STRs.  junto a Fetaep para pagamentos dos 5%(4% para a 
FETAEP e 1% para a CONTAG) e 10% ( tesouraria da Fetaep);

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONTABILIDADE

è Elaboração de Auditorias, quando solicitados pela Comissão de Ética das Regionais, 
nos STRs. em questões financeiras;

è Temos até a presente data um total de 158 balanços encerrados correspondentes ao 
exercício de 2015 e enviados aos STTR´s;

è 05 sindicatos mandaram documentação de anos anteriores;

è Alguns sindicatos estão parados em nosso departamento por falta de documentos 
necessários para o fechamento do balanço ou por estarem em situação irregular com a 
Fetaep;

è Responsável pelo RH da Fetaep; e confecção de Folha de Pagamentos dos funcionários 
da Fetaep, Encargos Sociais decorrentes da folha;

è Preenchimento de formulários junto ao Ministério do Trabalho, tais como: RAIS, 
CAGED, ACI e outros;

è Assessoria ao Departamento de Arrecadação e Financeiro da Fetaep. 

è Funções Extras:

è Impressão de Etiquetas (correspondências aos STRs.);

è Serviços de motorista para protocolar documentos;

è Serviços para despachar correspondências;

è Auxilio no atendimento do telefone;

è Serviços para eventos e reuniões.
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