


Este relatório tem o propósito de sintetizar as principais atividades desenvolvidas pela diretoria 
executiva, assessores, funcionários da Fetaep e MSTTR do Paraná durante o ano de 2016.

Foi um ano de muitos desafios e incertezas, não apenas nas atividades e ações sindicais da 
Fetaep, mas também no cenário econômico, social e político do país.

Mesmo sendo um ano em que o poder público continuou com uma série crise ética e de confiança 
em seu sistema político e econômico, podemos concluir que o movimento sindical saiu fortalecido 
nas eleições municipais, pois conseguiu eleger 40 dirigentes sindicais para os cargos de vereado-
res, prefeitos e vice-prefeitos, aumentando assim a nossa representatividade no legislativo e 
executivo municipal.

Também podemos dizer que 2016 foi um ano produtivo para o Movimento Sindical de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, realizamos e participamos de muitos eventos, principal-
mente de capacitação e formação, com o apoio do SENAR/PR, EMATER, dente outros.

A Diretoria Executiva da Fetaep pode concretizar e aperfeiçoar suas atividades e compromissos 
com o MSTTR, sempre trabalhando e lutando pelo bem do trabalhador(a) rural e mantendo este 
mandato transparente e unido para que todas as ações sejam realizadas com eficiência e eficácia.

O ano também foi marcado pelo amadurecimento e a integração da base com a Fetaep, represen-
tando uma democratização do nosso movimento, sendo possível realizar nosso trabalho com 
clareza e objetividade.

Amadurecemos em nossos projetos, crescemos e realizamos muitos itens de nossa meta para o 
ano de 2016 e buscando sempre trazer para o nosso convívio os sindicatos que ainda encontram 
distanciados, o que obtivemos êxito aumentando assim a nossa “família sindical”.

As Reformas Trabalhista e Previdenciária continuam em pauta pelo Governo, sendo assim, ainda 
temos muito o que trabalhar para que os direitos dos trabalhadores (as) rurais não sejam tirados e 
estes prejudicados.

O nosso sucesso em 2016 deve-se ao empenho e dedicação de toda a equipe de trabalho da 
Fetaep, tanto diretores (as), funcionários, assessores internos, assessores regionais e dirigentes 
sindicais da base, funcionários de sindicatos que estão diretamente lidando no dia-a-dia com o 
trabalhador(a) rural. Não podendo deixar de mencionar os nossos grandes parceiros como 
EMATER e SENAR Paraná. 

Esperamos chegar ao final de 2017 podendo contabilizar conquistas sem perder as que já obtive-
mos e cumprir as metas traçadas pelo MSTTR sempre buscando o sucesso para a nossa categoria 
profissional.

Ademir Mueller
Presidente
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A Fetaep e em parceria com o Senar, Emater e Coopavel, promoveu a participação de agricultores 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 importante trabalho para que nossas ações acontecessem.
Mais uma vez a Federação se destacou pela sua organização e pela quantidade de trabalhadores e trabalha-
doras levados ao evento, atingindo as expectativas e comemorando, pois demonstramos que a agricultura 
familiar está muito interessada em melhorar suas propriedades a partir do conhecimento e da tecnologia.

Em 2016 o Governo Federal deu continuidade nas ações para realizar a Reforma da Previdência e trabalhis-
ta, na qual muitos itens prejudicam e trazem um retrocesso às conquistas dos trabalhadores e trabalhado-
ras rurais. 
A Fetaep, no dia 16 de junho, como ação do Grito da Terra Paraná, mobilizou cerca de três mil trabalhadores e 
trabalhadoras rurais de todo o Paraná, os quais estiveram mobilizados em Curitiba, Maringá e Cascavel 
contra a Reforma da Previdência dos Rurais, como a retirada de direitos garantidos pela Constituição de 
1988, a exemplo da aposentadoria aos 60 anos para os homens e aos 55 para as mulheres. As ações corre-
ram simultaneamente em frente às Gerências Executivas do INSS. 
Esta mobilização fez parte de uma mobilização nacional em defesa dos direitos previdenciários, liderada 
pela Contag, o que aconteceu simultaneamente em todo o país, cujas Fetags mobilizaram em seu todo 
aproximadamente 100 mil trabalhadores e trabalhadores rurais em todo o Brasil.

A Fetaep, juntamente com outras federações do país, sob responsabilidade da Secretaria de Terceira Idade 
da Fetaep participou da 2ª Plenária Nacional da 3ª Idade e Idosos, a qual teve como tema “Tecendo histórias 
e Valorizando Saberes” e com o objetivo de valorizar o protagonismo e a participação política das pessoas da 
terceira idade e idosas no MSTTR e na construção de direitos para os povos do campo.  

2ª PLENÁRIA NACIONAL DA 3ª IDADE

CASCAVEL - PR CURITIBA- PR MARINGÁ - PR

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Uma das responsabilidades da presidência da Fetaep, neste ano de 2016, na pessoa do Sr. Ademir Mueller, 
foi acompanhar e orientar as ações e atividades desenvolvidas por todas as secretarias políticas e departa-
mentos da Fetaep, além das políticas diretamente de sua responsabilidade como titular. 
Durante o ano de 2016 contou diretamente com a assessoria da secretária executiva Raquel da Silva, bem 
como da auxiliar de secretaria Rita de Cássia Souza e dos demais funcionários quando necessário. Dada a 
conjuntura em que o MSTTR tem passado, contou com mais frequência da assessoria da secretaria de 
assalariados e de previdência social, na pessoa do Sr. Clodoaldo Gazola, bem como em assuntos administra-
tivos, trabalhistas e processuais com a assessoria jurídica dos advogados Carlos Buck, João Batista de 
Toledo e Carlos Henrique de Toledo.
No decorrer do ano, cada diretor da executiva da Fetaep, juntamente com os funcionários de cada departa-
mento, desempenhou seu papel, realizando ações e atividades com muito afinco no intuito de alcançar 
melhorias para a classe de trabalhadores(as) rurais e do movimento sindical.

Aconteceram várias reuniões das Comissões Estaduais, as quais se reuniram sempre que necessário para 
discutir e encaminhar as demandas do MSTTR Paraná, sempre buscando melhorias para os(as) trabalhado-
res(as) rurais do estado.
A Fetaep participou das reuniões e encontros dos Coletivos Nacional da Contag durante o ano de 2016, 
como de Políticas Sociais, Finanças, Mulheres, Ética, Agrícola, Agrária, Meio Ambiente, Jovens, Formação e 
Organização Sindical, Terceira Idade e Habitação Rural. Participou ainda das reuniões dos Conselhos da 
Contag, bem como de seminários, encontros e reuniões da regional sul da Contag, da qual foi eleito como 
coordenador da regional sul por um período de dois anos.
Durante o ano de 2016, a Fetaep, através de sua diretoria executiva, de dirigentes sindicais das bases e 
funcionários de cada área, participou das reuniões e encontros de conselhos, comissões, fóruns, comitês, 
grupos de trabalho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias Municipais, Ministérios, 
Superintendências Estaduais de Ministérios, INCRA, IAPAR, IPARDES, Fundação 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 aproxima-
damente 6.500 trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, sendo recepcionados em seu estande as 
caravanas oriundas de diversas regiões do 
Estado, em especial da região Oeste. 

ATUAÇÕES DA FETAEP
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O ano de 2016 também foi marcado por diversos eventos de capacitação técnica para dirigentes sindicais, 
funcionários de sindicatos dos trabalhadores rurais e técnicos do Programa Nacional de Crédito Fundiário. 
Alguns dos temas abordados foram CCIR, CAR, crédito fundiário, plano sustentar, DAP, comunicação, etc.

O Plano Sustentar da CONTAG, o qual esta Federação aderiu no ano de 2015, que tem entre seus objetivos, 
alavancar as ações dos Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais com vistas a ampliar a 
quantidade de associados, fortalecer as ações sindicais e trazer o trabalhador e trabalhadora para dentro da 
entidade sindical. Ele 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 2016, a Fetaep continuou realizando diversos eventos como Encontro para 
aprofundamento do Plano Sustentar envolvendo os delegados(as) sindicais, os coordenador(as) regionais, 
os assessores(as) regionais e os sindicatos mais atuantes, para mobilização, resgate e motivação dos 
Sindicatos na adesão ao plano, a fim de continuar a esclarecer aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais a 
importância dos mesmos também aderirem ao plano e lembrá-los dos benefícios que serão obtidos após o 
trabalho realizado. 
Encerramos o ano de 2016 com 85 adesões de 
sindicatos já fazendo 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. 

PLANO
SUSTENTAR

Realizamos a Plenária Estadual preparatória ao 
12º Congresso Nacional dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares na 
qual foi debatido o Texto Base do 12º CNTTR, 
aprovadas emendas e eleitos 44 delegados e 
delegadas titulares e seus respectivos suplen-
tes. 

PLENÁRIA PREPARATÓRIA PARA O 12º CNTTR 

EVENTOS

PLANO SUSTENTAR

Teve uma intensa e diversificada programação e reuniu um total de 1.000 
participantes de todas as regiões do país, sendo 33 do Paraná, onde pode 
ser reafirmado o papel essencial da terceira idade e dos idosos no meio 
rural, inclusive politicamente. 
A proposta, além dos debates dentro das mesas temáticas, foi construir 
diretrizes para a Política Nacional do MSTTR para as Pessoas da Terceira 
Idade e Idosas e, a partir das demandas e subsídios desta plenária, orientar 
formulações a serem encaminhadas ao Congresso da Contag.
A 2ª Plenária Nacional da Terceira Idade e Idosos(as) debateu também 
importantes pautas em torno do atual cenário político e econômico, refor-

çando a atuação e participação social dos trabalhadores(as) rurais na agenda política nacional. Entre os 
temas discutidos estavam a extinção do MDA, do Ministério da Previdência Social, da Secretaria de 
Mulheres, da Igualdade Racial e Direitos Humanos. “

O MSTTR paranaense saiu mais fortalecido nas 
eleições municipais de 2016 e em pesquisa feita pela 
Fetaep, pudemos constatar que tivemos 40 
dirigentes sindicais eleitos, dos mais diversos 
partidos políticos, entre os cargos de vereadores, 
prefeitos e vice-prefeitos. Isso significa que temos a 
representação de pessoas diretamente ligadas aos 
interesses da agricultura em diversos municípios, 
tanto no legislativo quanto no executivo. 
Mesmo que num primeiro momento essa quantia possa parecer pouca, ao considerarmos que somos 
pertencentes a uma classe profissional menos favorecida financeiramente, com a realização de campanhas 
mais modestas e singelas, com certeza, saímos satisfeitos das eleições de 2016.
Também foi possível observar nestas eleições a necessidade urgente de se colocar em pauta e em discussão 
os votos de legenda. Muitos dos nossos candidatos vinculados ao MSTTR receberam mais votos do que 
grande parte dos eleitos. Porém, por conta do voto de legenda, não foram eleitos.
As eleições de 2016 foram uma das mais acirradas e disputadas dos últimos tempos. Muito disso é reflexo 
de que os eleitores estão, além de informados, mais conscientes, conforme divulgamos em nossos 
materiais informativos, e neste quesito, as redes sociais tiveram um papel crucial e demonstra, sem dúvida, 
que tudo isso representa um certo amadurecimento dos eleitores, embora ainda há muita influência 
financeira nas eleições pelo poder econômico e boa parte dos partidos políticos dos diversos segmentos. 
A Fetaep, através de seus STR’s filiados, distribuiu mais de 60 mil panfletos orientando os eleitores rurais 
pelo voto consciente, sem conotações partidárias.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016
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que tudo isso representa um certo amadurecimento dos eleitores, embora ainda há muita influência 
financeira nas eleições pelo poder econômico e boa parte dos partidos políticos dos diversos segmentos. 
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pelo voto consciente, sem conotações partidárias.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016



Como há vários anos, em 2016 aconteceram as 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, nas análises dos melhores projetos a serem 
premiados, bem como na solenidade de encerramento das 
atividades do programa, na abertura, pronunciamentos, 
apresentação dos projetos, debates da turma, palestras, 
formatura e jantar de confraternização.

A Sra. Maria Neuza Bergamo Mueller, telefonista e recepcionista da Fetaep, é responsável por todas as 
triagens e encaminhamentos de ligações telefônicas e atendimento ao público interno e externo da 
Federação.

Na Fetaep as Relações Institucionais são de responsabilidade da presidência, na pessoa do Sr. Ademir 
Mueller, cuja função é dialogar, relacionar, promover a entidade, servir como “ponte” e um elo entre a Fetaep 
e outras organizações, instituições e governo. Também é responsável pela articulação da Fetaep perante as 
outras organizações, Sindicatos, Federações, Confederação, Central Sindical e o público em geral, bem como 
o relacionamento da mesma com os canais de comunicação (jornais, revistas e televisão).

ASSEIO E CONSERVAÇÃO

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 alojamentos quanto às entradas e saídas 
de pessoal e roupas de cama e banho, compras diárias para a cozinha, etc.
Ainda contamos com a colaboração das zeladoras Tamaris Alves dos Santos Ramos e Rosiane Rufino de 
Oliveira Borges.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEPÇÃO/TELEFONE

EMPREENDEDOR RURAL

A Fetaep realizou projeto inovador no ano de 2016, através de 
um piloto da Enfoc Regional Paraná, quanto à formação de 
dirigentes e funcionários de sindicatos na regional sindical 3, 
onde formaram-se 32 educandos.
Esta proposta foi iniciativa do assessor da regional sindical 3, Sr. 
Éder de Oliveira, a qual foi aprovada pela diretoria executiva e 
equipe de formação da Fetaep, e foi trabalhada com a 
participação de dirigentes sindicais da referida regional.
Foram realizados quatro módulos de três dias cada, os quais 
aconteceram nas cidades de Iporã, Altônia, Cianorte e Icaraíma, todos preparados antecipadamente pela 
equipe pedagógica, com a participação ativa da Fetaep. 

Contamos ainda com a aprovação e parceria da Contag, que se concretizou com 
a obtenção de recursos pelo Fundo Solidário da ENFOC e a participação do 
assessor regional sul da Contag, Sr. José Lourenço Cadoná. 
Foi realizada uma formação com base na matriz pedagógica da escola CONTAG, 
mas com foco na realidade do Paraná, abordando cultura e costumes, como 
também uma formação mais apropriada para preparar lideranças sindicais 
capazes de transformar a realidade, sem priorizar a política ideológica 
partidária.
Podemos afirmar que o projeto foi um sucesso e já estão sendo realizados 
outros itinerários em várias regionais sindicais da Fetaep. 

ENFOC REGIONAL PARANÁ

Houve três assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2016 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 2015 e Assembleia Geral Ordinária para tratar da 
Previsão Orçamentária para o ano de 2017.
A Federação esteve também em encontros, reuniões, assembleias, posses, comemorações, confraterniza-
ções, seminários e outros eventos realizados pelos STRs ou Regional Sindical, da qual foi convidada e teve 
disponibilidade de agenda.

ASSEMBLEIAS DA FETAEP
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A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2016 contou como diretores responsáveis o presidente 
Sr. Ademir Mueller e o secretário geral Sr. Carlos Alberto Gabiatto. Contou ainda com a secretária 
executiva Sra. Raquel da Silva e a auxiliar de secretaria Sra. Rita de Cássia Souza.

Dentre as atividades diárias de responsabilidade da secretaria geral da Fetaep estão a assessoria à 
presidência da Federação, diretoria executiva e departamentos, sendo algumas relatadas abaixo. 

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

Controle e gerenciamento de informações e das correspondências recebidas, triagem e encaminha-
mentos aos setores competentes. Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e 
departamentos, através da secretaria geral. Respostas, reprodução e arquivamento das correspon-
dências recebidas. Elaboração, digitação, informatização e arquivamento da documentação expedida.

Recebimento, triagem e expedição de e-mails através das contas fetaep@fetaep.org.br, secreta-
ria@fetaep.org.br, presidência@fetaep.org.br e outras contas criadas eventualmente para alguma 
ocasião necessária.

Arquivamento da documentação, após circulação na entidade e respondidas as que necessitam. 

Assessoramento aos departamentos da entidade no planejamento, organização e execução de 
atividades e na elaboração e redação de documentos, relatórios, projetos, convênios, modelos diver-
sos, ofícios, etc.

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

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

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

Atendimento aos sindicatos que vêm na Fetaep, digitando documentos diversos, impressão e repro-
dução de cópias solicitadas pelos dirigentes sindicais.

Todos(as) da Fetaep, dentre diretores, assessores, funcionários e parceiros, cada qual na sua área, 
trabalharam e se empenharam para que as ações e atividades da Federação pudessem ser desenvol-
vidas da melhor maneira possível.

A assessoria relativa ao convênio foi realizada por Luciana Polizeli, sob a responsabilidade do 
presidente Ademir Mueller e do secretário de finanças e administração Claudio Aparecido Rodrigues.

O Convênio SENAR/FETAEP é um importante instrumento que permite ao Movimento Sindical desen-
volver ações formativas, levando informações, orientações aos agricultores (as) familiares e trabalha-
dores (as) rurais em todo o Estado do Paraná. Em 2016 a renovação deste convênio, na importância de 
R$ 1.900.000,00, possibilitou desenvolver atividades formativas em todas as áreas de atuação do 
movimento sindical, dando ênfase aos processos de capacitação e atualização dos dirigentes sindica-
is, com a finalidade de prepará-los para melhor atender a demanda da base, e atividades de orientação 
e promoção social voltadas aos trabalhadores (as) rurais, visando qualifica-lo para melhorar sua 
produção, geração de renda e qualidade de vida no campo.

Dentre as áreas de atuação previstas no Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira entre SENAR e FETAEP, 
em 2016 os conteúdos mais abordados estiveram relacio-
nados a política agrícola, organização e formação sindical, 
mulheres rurais, encontros técnicos (do qual se destaca o 
Show Rural), políticas sociais (saúde, previdência social, 
educação do campo) e política agrária, atendendo ainda 
temas pertinentes a juventude rural e terceira idade.

No total foram 229 eventos realizados na capital do 
Estado, regionais sindicais e nos Municípios, mobilizando 
mais de 30 mil pessoas, tendo sempre como público alvo 
os agricultores familiares (as), assalariados (as) rurais e 
dirigentes sindicais, priorizando a participação de mulhe-
res e jovens em todas as atividades.

CONVÊNIO SENAR/FETAEP

O Sr. Nilson Capalbo, auxiliar administrativo, é o responsável pela frota de carros da Federação quanto 
manutenção dos carros, burocracias de compra e venda e documentação, compras mensais para a 
cozinha e alguns departamentos, protocolos, auxilia o departamento 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 documentação e liberações para a construção da nova sede da Fetaep, dentre 
outros serviços. 

LOGÍSTICA, SUPRIMENTOS E VEÍCULOS

Em 2016 a Fetaep também contou com a colaboração dos vigias Sr. José Benedito Xavier Júnior e Sr. 
Valdenei Correia da Silva que são responsáveis pela segurança do patrimônio da Federação apenas no 
período da noite.

SEGURANÇA
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- Rádio Colmeia de Cascavel – envio de pautas e notícias e intermediação das entrevistas.

- 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.

- Facebook da FETAP - atualização de fotos, notícias e webcards.

- Atendimento à imprensa.

- Produção de release (matéria jornalística).

- Assessoria a todos secretários(as) da FETAEP.

- Cobertura fotográfica de eventos.

- Manchetes do Dia.

De todas as atividades realizadas a que demandou mais tempo e dedicação foi o Jornal da FETAEP, 
que tem uma periodicidade mensal. Sua produção não envolve apenas a questão textual, mas 
também a organização e seleção de fotos, a busca de conteúdo junto à base, o contato com o 
Senar solicitando a coluna, o envio dos arquivos para diagramação e a revisão, contato com gráfica 
e distribuição. Ainda referente ao Jornal, em 2016 o departamento realizou um novo processo 
licitatório para a escolha de gráfica para a impressão dos informativos.

RESUMO DAS AÇÕES

Durante o ano de 2016 o departamento contou como diretor responsável o presidente Sr. Ademir 
Mueller, com a jornalista Sra. Renata Souza de janeiro a outubro e com a jornalista Sra. Kelly Ayres 
de outubro a dezembro. O departamento ainda teve a colaboração das estagiárias Srta. Fernanda 
Maldonado de janeiro a agosto e da Srta. Patrícia Beline de setembro a dezembro.

No decorrer do ano de 2016 o Departamento de Comunicação da FETAEP esteve envolvido e 
participando de uma série de ações, tendo sempre como “carro-chefe” a produção de conteúdo 
jornalístico para os materiais de divulgação da Federação (jornal, cartilhas, folders, site, facebook 
e imprensa). 

Foram produzidos durante o ano: 11 edições do Jornal da FETAEP, entre eles uma “Edição 
Especial” para ser distribuído no Show Rural; as cartilhas do PRONAF e da Juventude (toda pensa-
da e estruturada em 2016); panfletos sobre a Reforma da Previdência, o Voto Consciente e 
Juventude; uma série de vídeos institucionais referentes ao Voto Consciente; assessoria de 
imprensa e cobertura da grande mobilização realizada em 16 de junho em frente ao INSS de 
Curitiba, Maringá e Cascavel (com grande repercussão da mídia estadual); o calendário 2017; 
cobertura fotográfica e jornalística dos eventos realizados pela FETAEP, entre outros. 

Em 2016, algumas parcerias com veículos de comunicação foram mantidas, enquanto outras 
suspensas por entendermos que já não estavam tendo a repercussão esperada. Mantivemos a 
parceria com a Rádio Colmeia e o programa televisivo “Viola Sertaneja”, apresentado por Siqueira 
Martins; e suspendemos a Rádio FETAEP, o jornal Folha Agrícola e a Rádio Webcom Brasil. 
Seguimos com o Facebook e intensificamos a interatividade com a base por meio do grupo 
MSTTR, no WhatsApp. 

ALGUNS MATERIAIS PRODUZIDOS
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Encerramos o ano de 2016 com um total de 281 caixas postais de e-mail com domínio fetaep.org.br. Sendo 
31 contas do tipo Exchange (24 do plano com armazenamento de 2GB e 7 de 50GB) utilizadas internamente 
na FETAEP, e 250 contas profissionais da hospedagem (com armazenamento de 12GB) utilizadas pelos 
sindicatos filiados e adimplentes, assessores regionais e coordenadores da juventude.
O setor de informática sempre esteve de prontidão para auxiliar aos sindicatos e sanar dúvidas quanto ao 
acesso, manuseio e se necessário configuração do e-mail em diversos softwares de gerenciamento, inclusi-
ve suporte para configuração do e-mail da FETAEP no Sistema CaixaW da Direta Informática, permitindo a 
exportação de boletins caixa automático ao contador.

E-MAIL

O setor financeiro desta instituição identificou a necessidade de automatizar o proces-
so de repasses de percentuais de arrecadações (mensalidade e confederativa), reali-
zado pelo sindicato e destinado para a FETAEP. O setor de informática analisou e 
desenvolveu um sistema web que atendesse todas as regras e necessidades identifi-
cadas no processo e que foram solicitadas pelo setor financeiro. Em meados do ano de 
2016 o sistema foi implantado estando disponível na área restrita do site da FETAEP à 
todos os sindicatos filiados.
Esse trabalho resultou em um atual método de repasse mais simplificado sem neces-
sidade de gastos com correio. O setor financeiro agora tem fácil controle dos repasses 
e comprovantes através do painel de controle além de receber notificações automáti-
cas por e-mail. Com as informações de repasses mantidas em um banco de dados foi 
possível automatizar o levantamento de sindicatos em débito com a FETAEP.

Edição e finalização de pequenos vídeos produzidos pela FETAEP, para serem utilizados em eventos diver-
sos e divulgação no site e redes sociais. Além de pequenos vídeos tutoriais desenvolvidos para auxiliar os 
sindicatos.

Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o setor 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 reali-
zados em 2016:

SISTEMA DE REPASSES

VÍDEOS

O setor de informática tem como diretor responsável o presidente da instituição, Sr. Ademir Mueller, e como 
suporte e assistência técnica o Sr. Silvio Sales do Nascimento Júnior.
A principal função deste departamento é a manutenção das tecnologias da informação disponíveis na sede 
da instituição, que abrange uma estrutura básica de rede de dados interna, hardware e software de compu-
tadores e servidor. O ano de 2016 encerrou-se com os seguintes equipamentos de informática ativos na 
sede desta instituição: 2 servidores (dados e backup), 2 switches, 35 computadores em rede, 11 notebooks, 
25 impressoras, 1 modem ADSL (banda extra larga da COPEL), 4 roteadores wireless (internet sem fio), 5 
projetores de dados e 1 relógio de coleta e registros de pontos. 
Sempre que solicitado pela diretoria desta Federação o departamento de informática realizou compras de 
equipamentos e suprimentos de informática, que foram destinados aos diversos setores da FETAEP que 
necessitavam, bem como para sorteios aos sindicatos em assembleias e eventos. Para efetivação de uma 
compra sempre foram realizadas pesquisas de produtos disponíveis no mercado, analisando novas tecno-
logias, preços e benefícios, tudo devidamente apresentado e aprovado pela diretoria desta Federação.
Em 2016 foram realizados inúmeros suportes, consultorias e assistências à todos os funcionários e direto-
res, sobre diversas ferramentas de softwares e hardware que a FETAEP mantém, inclusive auxílio e configu-
rações de aparelhos celulares da diretoria.
Embora não seja prerrogativa deste departamento, também foi realizado 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, coleta e tratamento (justificativas e abonos) dos registros de pontos reali-
zado mensalmente para o fechamento de folha, confecção de crachás e alimentação de bobinas no relógio.

WEBSITE

O website acessível pelo domínio www.fetaep.org.br, foi total-
mente reestruturado pelo setor de informática no ano de 2016. 
Sua elaboração foi focada em um site exclusivo e personalizado 
com conteúdo dinâmico e categorizado, permitindo relaciona-
mentos entre mídias e publicações de notícia. O painel de controle 
para alimentação do conteúdo do site possui uma boa usabilida-
de, permitindo um fácil acesso aos requisitos do site de modo 
intuitivo. A área restrita destinada ao acesso dos sindicatos 
filiados, também foi refeita permitindo publicações de conteúdos 

dinâmicos e categorizados.

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 tutoria-
is, manuais e vídeos-tutoriais. A comunicação geralmente é feita 
por telefone, e-mail e com devida autorização realizadas cone-
xões de acesso remoto nos computadores dos Sindicatos.

www.fetaep.org.br
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No mês de julho e agosto, em duas etapas para turmas diferentes, a FETAEP realizou o curso para funcioná-
rios de STTRs e a secretaria de formação organizou a equipe pedagógica composta por funcionários da 
FETAEP e de um representante do Banco do Brasil que ministraram no curso, o qual contou com mais de 100 
pessoas capacitadas.

No ano de 2016 o Paraná organizou a 6 ª turma da ENFOC Estadual que foi 
sediada na Capital paranaense, tendo a participação de pelo menos 40 lideran-
ças sindicais sendo homens, mulheres, jovens e terceira idade. Foram três 
módulos de 5 dias cada. Neste ano a ENFOC comemorou seus 10 anos e em 
todos os estados do Brasil foram registrados o aniversário da Escola. Na ocasião 
da transformatura os novos educadores, os diretores presentes e o secretário 
de formação da Contag registraram este ato deixando suas marcas no painel de 
10 anos. 

A transversalidade que exerce a formação, permite e exige desta secretaria ações que potencializem os 
eventos e capacitações de outras secretarias da federação. Assim, houve a participação da assessoria, em 
parceria com o Sr. José Lourenço Cadoná – assessor regional Sul da 
Contag e a secretaria de mulheres da FETAEP na construção da matriz 
pedagógica do curso de capacitação de mulheres para o ano de 2017.

Juntamente com o departamento de arrecadação, houve a elaboração do 
processo pedagógico e dos materiais didáticos e de divulgação do Plano 
Sustentar e do Itinerário realizado pelos diretores da diretoria executiva 
da FETAEP por todas as suas regionais sindicais para capacitação quanto 
ao Plano Sustentar.

Houve uma participação no coletivo de juventude e ainda coparticipação na elaboração das estratégias de 
formação itinerante para a juventude para o ano de 2017.

No ano de 2016 aconteceu a plenária estadual da FETAEP para participação do 12º CNTTR e os assessores 
Clodoaldo Gazola e Paula Shirata elaboraram a estratégia didática para a análise do documento base.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL

A Organização Sindical busca o fortalecimento das entidades sindicais, por meio da realização de processos 
eleitorais e de gestão sindical transparentes e fundamentados na ética.

No ano de 2016 a Secretaria de Formação e Organização contou com o Sr. Claudio Aparecido Rodrigues 
como diretor responsável e o Sr. Ademir Mueller como diretor adjunto, tendo em seu quadro técnico a Sra. 
Paula Shizuka Shirata e a Sra. Wanessa Franco da Silva.

FORMAÇÃO SINDICAL

A Formação Sindical tem como papel principal dinamizar o aprendizado e a prática sindical, promovendo o 
diálogo entre os sujeitos que compoem o cenário sindical e suas constantes ações referentes ao bom 
andamento do MSTTR, visando o constante fortalecimento garantindo a representatividade das nossas 
entidades sindicais.

A teoria sem prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, 
quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, ação criadora e modificadora da realidade.

Paulo Freire

A Política Nacional de Formação é um elemento balizador das ações formativas do MSTTR (Movimento 
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais), que por sua vez está calçada no PADRSS (Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário). Assim todas as ações formativas da ENFOC 
– Escola Nacional de Formação da Contag estão alicerçados no projeto político pedagógico da PNF.

A FETAEP participou da ENFOC Nacional que excepcionalmente aconteceu em três módulos de 7 dias cada, 
o que antes acontecia em dois módulos de 15 dias. Neste itinerário a escola inovou quanto à realização das 
atividades inter modulares através da plataforma digital, um espaço pedagógico que possibilita a continui-
dade nos estudos com a participação dos educandos, educadores e mediadores, fazendo com que cada vez 
mais haja uma aliança entre a teoria e a prática, possibilitando mais um 
canal de registro do processo de aprendizagem da escola.

Em 2016 aconteceu o II ERESFOR (Encontro Regional Sul de Formação), na 
FETAESC em Santa Catarina, com a participação dos diretores da FETAEP 
Sr. Ademir Mueller, Alexandre Leal dos Santos, Claudio Aparecido 
Rodrigues, Carlos Alberto Gabiatto, do educador popular Márcio de 
Oliveira do município de Moreira Sales e dos assessores/educadores 
Delcinéia Westphal Serconhuk, Éder de Oliveira e Paula Shizuka Shirata. 

No mês de março de 2016, com a realização da segunda oficina de auto 
formação realizada no município de Altônia, retomou-se a ENFOC REGIONAL 03 PARANÁ, que em dezem-

bro de 2015 fora implantada como projeto piloto de 
formação nas regionais da FETAEP. Os módulos II, III e IV 
aconteceram nos municípios de Altônia, Cianorte e 
Icaraíma respectivamente, e neste último município 
aconteceu a cerimônia transformatura em que estiveram 
presentes os diretores executivos da FETAEP – Sr. 
Ademir Mueller, Sr. Carlos Alberto Gabiatto, Sr. Claudio 
Aparecido Rodrigues, Sra. Maria Marucha Vettorazzi e Sr. 
Alexandre Leal dos Santos.
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Na área de Saúde, a Secretaria de Políticas Sociais, esteve em 2016 sob a responsabilidade da diretora 
Sra. Maria Marucha Vettorazzi e da funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

No que diz respeito à saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a FETAEP, dentro do 
Projeto de Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas 
(PNSIPCFA), que teve início em 2015, realizou um processo formativo para os conselheiros municipais 
de saúde nas Regionais da Saúde elencando a importância do(da) trabalhador(as) rural estar inserido 
dentro destes conselhos para priorizar também os direitos da categoria.

A FETAEP, preocupada com a saúde do trabalhador(as) rural, aderiu 
às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, realizando junta-
mente com o Coletivo de Mulheres, ações de conscientização e 
prevenção, coordenadas pela Secretaria de Mulheres.

Na Federação e em todas as regionais sindicais, com a colaboração 
dos STTRs, foram realizadas ações como a divulgação através do 
rádio e jornais locais; reuniões com associados(as), apresentando 
vídeos informativos e distribuição de panfletos com informações 
sobre as campanhas; distribuição de laços rosas e azuis aos sócios-
(as), e decorando os STTRs com cartazes, faixas e banners de acordo 
com os temas da campanha. 

Em 2016, a FETAEP continuou representando os(as) trabalhadores(as) rurais no Conselho Estadual de 
Saúde, através do Sr. Wilson de Souza Silva, em reuniões mensais e outros eventos do conselho, 
buscando melhoria nas ações da saúde e que as políticas públicas cheguem até nossas bases, para 
que campo e cidade tenham os mesmos direitos.

Dentre os trabalhos da Organização Sindical, há o acompanhamento de todos os processos encaminhados 
ao MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 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 do MTE.
O departamento presta orientações utilizando-se do método “passo a passo”, que é disponibilizado na 
plataforma do site da Federação, juntamente com outros modelos de documentos que possam ser 
necessários, de forma a instruir e auxiliar os Sindicatos em cada etapa do processo administrativo em 
questão. O objetivo é detectar erros e possível falta de documentação, evitando retardo na validação dos 
processos.
Também é de responsabilidade da Organização Sindical o acompanhamento diário das publicações do DOU 
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 STTR seja objeto de tal ação, a Federação e Sindicatos articulam-se de maneira a manter e defender 
a unicidade sindical, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.
Destacamos as principais atribuições da Organização Sindical:
 Analisar o processo administrativo e assembleias referentes a mudanças no que diz respeito a 

denominação, categoria e base territorial da Federação, de acordo com a legislação vigente;
 Manter o cadastro da Federação atualizado no CNES do MTE;
 Orientar os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, baseando-se sempre na legislação vigente, quanto aos 

documentos necessários para regularização e atualização como entidade de classe no Ministério do 
Trabalho e Emprego, através da Superintendência Regional do Trabalho na capital;

 Protocolar processos no Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive participar de discussões com os 
agentes acerca de possíveis exigências não devidas;

 Orientar acerca das eleições sindicais, avisando-os quanto ao término de mandato e analisando os 
processos eleitorais, com o intuito de que sejam feitos em data correta, com transparência e em 
conformidade com o Estatuto Social de cada STTR;

 Confeccionar documento de identificação sindical de dirigentes.
Em destaque no ano de 2016, a FETAEP participou da criação do primeiro Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares no município de Prudentópolis – PR e do primeiro Sindicato 
dos Trabalhadores Assalariados Rurais no município de Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva e Sarandi – 
PR.
O projeto de Padronização do Estatuto Social em todos os STTR's do estado do Paraná também iniciou-se 
no ano de 2016 e segue a todo vapor.
Nas atividades em destaque citadas anteriormente, a Organização Sindical contou, além da participação 
efetiva da funcionária do departamento Wanessa Franco da Silva, com a assessoria do Sr. Clodoaldo 
Gazola.
Nosso trabalho é criar ferramentas e atalhos que simplifiquem a burocracia exigida pelos Órgãos 
Governamentais, objetivando beneficiar sempre o Trabalhador Rural.

Com satisfação e sensação de dever cumprido, destacamos que todas as demandas das áreas referidas 
à Organização Sindical foram realizadas com êxito. 
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 Benefícios de todas as Gerências. Pelo MSTTR comparecerem os dirigentes sindicais: Carlos Alberto 
Gabiatto, Secretário Geral e Secretário de Previdência Social da FETAEP; Marucha Vettorazzi, 
Secretária de Políticas Sociais da FETAEP; Marcio Serenini, Presidente do STR São Tomé; Paulo 
Roberto Sanitá, Presidente do STR de Tamboara; José Luiz, Presidente do STR de Ortigueira; Donizete 
de Oliveira, Presidente do STR de Ivaiporã; Flávio Back, Presidente do STR de Santa Helena; Miguel 
Treziak, Presidente do STR de Contenda. Participaram ainda o Dr. Antonio Miozzo e o assessor 
Clodoaldo Gazola. 

Dentre os assuntos debatidos se destacaram a divergência na interpretação da legislação; os indeferi-
mentos de benefícios mesmo com a documentação regular; a APS não responde às solicitações de 
esclarecimentos feitos pelo STRs dos pedidos de benefícios em que emitem a DEAR; chefe da agência 
se nega a atender os convites da Região Sindical para reuniões; falta de perito médico. Foram assumi-
dos compromissos de diálogo com os dirigentes sindicais e estes com os Chefes das APS na busca de 
melhorar o atendimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Em setembro a Secretaria de Previdência Social realizou em Seminário de Previdência Social Rural que 
teve a participação do Dr. Paulo Vitor Nazário Serman, que falou sobre o processo administrativo e 
legislação aplicável aos benefícios previdenciários rurais; nova Lei da Previdência Social e os benefícios 
previdenciários rurais relativos à pensão por morte, ao auxílio-doença e ao acidente do trabalho; 
contato com as Gerências Executivas; Procedimentos Recursais e legislação reguladora. A Dra. Jane 
Lucia Wilhelm Berwanger apresentou a interpretação e dificuldades na aplicação da Lei da Previdência 
Social rural na via administrativa; Reforma da Previdência Social – possíveis cenários. Já o Dr. Antonio 
Miozzo falou sobre o conceito de prova material – comprovação do exercício da atividade rural.

Ainda em setembro, participamos do Seminário Nacional de Previdência Social, em Brasília onde foi 
tratado dos temas relacionados à possível reforma da previdência, que estava em seu início na época.

Durante todo o ano de 2016 todas as Regionais Sindicais foram contempladas com palestras sobre 
Previdência Social Rural e as possíveis modificações. Neste mesmo sentido, o Sr. Carlos Gabiatto 
participou de todas as discussões sobre Previdência que houve na Contag.

A política de previdência social teve em 2016 como seu diretor responsável o Sr. Carlos Alberto 
Gabiatto e diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. Contou ainda com a assessoria do Sr. Clodoaldo Gazola 
e como consultor jurídico o Dr. Antônio Miozzo.

ATIVIDADES

O ano de 2016 foi crítico com relação à Previdência 
Social Rural. Houve diversos ataques a direitos 
conquistados ao longo dos anos. Para contrapor a 
investida do Governo contra os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, a FETAEP organizou três 
grandes manifestações em defesa da Previdência 
Social Rural nas cidades: Curitiba, Maringá e Cascavel. 
Milhares de trabalhadores rurais foram às ruas 
contra o fim da aposentadoria rural.

CASCAVEL - PR MARINGÁ - PR

CURITIBA- PR

Diversas entidades sindicais realizaram eventos tratando do tema previdência social, dentre elas: 
Encontro de Agricultura Familiar em Ivaí; Encontro de Agricultores e Agricultoras em Araucária; 
Encontro de Produtores Rurais em Antonio Olinto; Encontro de Agricultores Familiares em 
Mandirituba e em Bocaiuva do Sul, dos quais a Fetaep esteve presente sempre que possível.

Durante o Encontro de Funcionários realizado pela FETAEP, estivemos transmitindo aos funcionários 
de Sindicatos os procedimentos e rotinas nos pedidos de benefícios previdenciários.

Fruto da reunião com o superintendente executivo do INSS em Florianópolis, a secretaria de previdên-
cia social, juntamente com dirigentes sindicais de base, participaram de uma reunião colegiada, 
realizada na Gerência Executiva do INSS de Curitiba, onde participaram pelo INSS os servidores: 
Gilsiney, representando o Superintendente; Jeferson, da Superintendência; Valmir, Gerente Executivo 
de Maringá; Nilzete, Gerente Executiva de Ponta Grossa; Mara, Gerente Executiva de Curitiba; 
Reinaldo, Gerente Executivo de Londrina; Nelson, Gerente Executivo de Cascavel; e ainda os Chefes de
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No ano de 2016 a Secretaria da Terceira Idade esteve sob responsabilidade da diretora Sra. Cleusinete Márcia 
Prates Novaes tendo como adjunta a Sra. Maria Marucha Vettorazzi e contou com a funcionária Sra. Delcinéia 
W. Serconhuk.
Aconteceram em 2016 inúmeros Encontros Municipais, Intermunicipais e Regionais da Terceira Idade, realiza-
dos pelos STTRs, em parceria com a FETAEP, sendo que em alguns contaram com a presença da Sra.  Marucha 
Vettorazzi. 
A FETAEP articulou, mobilizou e organizou o Encontro Estadual da Terceira Idade, realizado nos dias 04 e 05 de 
maio, na sede da Federação, trazendo conhecimento sobre temas relevantes como a violência contra a pessoa 
idosa e suas implicações, a importância da alimentação saudável e a prática de exercícios físicos como forma de 
prevenir doenças, a participação do idoso na gestão do movimento sindical, entre outros. 

Ao final do encontro, foram selecionados os(as) participantes para a 2ª Plenária Nacional de Trabalhadores(as) 
Rurais da Terceira Idade, realizada em Luziânia – GO, entre os dias 13 a 16 de junho de 2016.

A 2ª Plenária Nacional se configurou como um espaço de reafirmação do 
compromisso de dar visibilidade às histórias de vida e experiências de luta 
das pessoas da terceira idade e idosas, valorizando a sua participação e 
fortalecendo a identidade como sujeitos políticos do MSTTR. 

Como resultado da Plenária, os delegados e delegadas aprovaram carta 
compromisso com diretrizes que devem orientar as ações do Movimento 
Sindical, entre elas, destacam-se: 

a) ampliar o conhecimento sobre sua realidade e absorver suas demandas e agenda política; 

b) construir ações estratégicas de enfrentamento às problemáticas apontadas; 

c) investir na formação realizando processos formativos específicos articulados com a Política Nacional de 
Formação (PNF); 

d) estruturar os espaços específicos de organização, garantindo a criação e o fortalecimento das Secretarias de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Terceira Idade nos Sindicatos e Federações; 

e) buscar respostas aos problemas que afetam cotidianamente à 3ª Idade como a ação abusiva quanto aos 
empréstimos consignados, a dificuldade de acesso aos benefícios previdenciários e à saúde pública, a violência 
e discriminação, a falta de política pública de lazer e esportes e as precárias condições de vida e trabalho na 
terra; 

f) realizar debates sobre sexualidade e relações de gênero na terceira idade e promover articulação de pautas 
Inter geracionais.

Encontro Estadual da terceira Idade em Curitiba

Dentro da Secretaria de Política Sociais, também desenvolvemos ações quanto à Erradicação do 
Trabalho Infantil, área esta que teve durante o ano de 2016 como responsável a diretora Sra. Maria 
Marucha Vettorazzi e a funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

A FETAEP está inserida no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e mensalmente participa das 
reuniões, contribuindo nos debates, tentando buscar meios de diminuir o sofrimento de crianças que 
trabalham de forma perigosa e ilegal e muita das vezes até sendo arrimo de família com seu trabalho – 
do qual o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) prega a extinção deste trabalho, incentivando para 
que não deixem de estarem na escola. Afinal, certos tipos de trabalhos podem afetar o desenvolvi-
mento da criança. 

Em 2016 a Fetaep, através da Sra. Marucha, participou de um fórum realizado pelo CONANDA (Conse-
lho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) em Brasília, onde afirmaram que a partir das 
últimas Conferências da Criança e do Adolescente tem-se discutido e apresentado insumos para o 
Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente. O Plano é um instrumento estratégico definidor 
de diretrizes e metas para a efetivação da Política Nacional da Criança e do Adolescente. Nele estão 
presentes as principais áreas com as quais a sociedade civil e o Estado devem dialogar e se articular a 
fim de promover, proteger e defender os direitos da infância e da adolescência, bem como assegurar a 
participação de crianças e adolescentes na definição de prioridades, além de realizar a gestão da 
política com o devido controle social.
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participação de crianças e adolescentes na definição de prioridades, além de realizar a gestão da 
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A Habitação Rural em 2016 contou com o Sr. Ademir Mueller como diretor responsável e com a colabo-
ração da funcionária Luciana Polizeli.

Após quase dois anos de espera, muita negociação com o Banco do Brasil (agente financeiro) e articu-
lação, via CONTAG, com o Ministério das Cidades foi possível em 2016, formalizar a contratação de 15 
empreendimentos da FETEAP. Das 255 unidades habitacionais protocoladas em 2014, foram contra-
tadas e beneficiadas 152 famílias no meio rural.

Entre fevereiro e junho os contratos foram formalizados pelo Banco do Brasil e em agosto a equipe 
técnica começou a rodar o Estado, iniciando as reuniões de engenharia e do trabalho social nos municí-
pios, sendo autorizado o início das obras.

Um dos empreendimentos teve problema com a formalização dos contratos. A FETAEP cobrou do 
Banco do Brasil a inclusão deste empreendimento, uma vez que os contratos haviam sido assinados 
pelos beneficiários dentro do prazo estipulado pelo Ministério das Cidades e a agência bancária local, 
responsável pela formalização, não deu os encaminhamentos necessários para a efetiva formaliza-
ção, conforme acordado entre FETAEP e Superintendência.

Dessa forma, acionamos a CONTAG para intervir junto ao Ministério das Cidades, na tentativa de 
reconsiderar e autorizar a contratação. Somente no final do ano a situação foi regularizada e o empre-
endimento foi de fato formalizado.

Em junho de 2016 a FETAEP realizou um encontro para os dirigentes sindicais e funcionários dos 15 
empreendimentos habitacionais contratados, com a finalidade de orientá-los sobre todo o processo 
construtivo, responsabilidades, a importância do acompanhamento das obras e do trabalho social, o 
processo de liberação de parcelas e cumprimento de prazos. 

Neste evento estiveram presentes: a Superintendência do Banco do Brasil, tirando dúvidas a respeito 
dos trâmites legais do banco e perspectivas de novas contratações dentro do PNHR; e a equipe técnica 
(engenharia e social) da QICOMEX, empresa responsável pelo acompanhamento das obras e encami-
nhamento de toda documentação dos empreendimentos da FETAEP.

A Secretaria de Políticas Sociais também compreende ações de Educação do Campo e em 2016 contou 
com a diretora a Sra. Maria Marucha Vettorazzi e com a funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

Durante o ano continuamos em busca de estratégias e ações para amenizar o processo de fechamen-
to das escolas do campo, participando das reuniões com a Articulação Paranaense por uma Educação 
do Campo.

 A permanente orientação aos STTRs para seguirem os passos para o não fechamento das escolas, foi 
muito importante para que algumas escolas permanecessem em funcionamento.

Com o objetivo de incentivar e despertar o interesse dos jovens rurais da Casa Familiar Rural e da 
Escola do Campo de Barracão e Bom Jesus do Sul pelo Movimento Sindical, a FETAEP promoveu nos 
dias 07 e 08 de novembro um encontro, levando informações relacionadas às políticas de atuação e 
estrutura da entidade. Também proporcionou uma visita técnica no Centro Paranaense de Referência 
em Agroecologia (CPRA), onde puderam aprender os experimentos realizados no local, podendo 
colocar em prática em suas propriedades, intensificando a permanência do jovem no meio rural e 
incentivando a sucessão familiar.
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A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais é constituída pelo diretor titular Sr. Carlos Alberto 
Gabiatto e diretor adjunto Sr. Ademir Mueller. Conta com a assessoria jurídica dos Dr. Carlos Buck, Dr. 
João Batista de Toledo e Dr. Carlos Henrique de Toledo e Assessor de Políticas Salariais Sr. Clodoaldo 
Gazola.

A Secretaria de Assalariados coordena a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho nos municípi-
os onde não há representação por Sindicato. Esta negociação é realizada junto à Federação patronal, 
bem como auxilia os Sindicatos filiados nos assuntos relacionados às negociações coletivas. Dá 
suporte informativo e consultivo. 

A Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Umuarama notificou todos os Sindicatos que 
firmaram Acordo Coletivo na área canavieira. O objetivo é a aplicação da súmula vinculante do STF 41. 
A Secretaria de Assalariados participou de diversas reuniões com os Procuradores e com os 
Sindicatos. Tanto o Sr. Carlos Gabiatto quanto o Dr. Carlos Buck participaram das negociações do TAC 
junto a Procuradoria do Trabalho no Município de Umuarama.

No mês de dezembro foi reunido o Coletivo de Assalariados e Assalariadas Rurais que discutiu e 
aprovou a Pauta de Reivindicação unificada da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018. Também 
foi apresentado um relatório das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas em 2016. Foram regis-
tradas no MTE 99 Convenções Coletivas de Trabalho com período de vigência ativo. O menor piso 
salarial negociado foi correspondente ao Salário mínimo federal (R$ 880,00). A média dos pisos 
salariais negociados foi de R$ 1.067,52, o que representa um ganho de 21,31% em relação ao mínimo 
federal. O maior piso salarial firmado foi de R$ 1.205,00, o que representa um ganho real de 36,93% em 
relação ao mínimo federal.

Ate o final do ano alguns empreendimentos já estavam com as obras bem adiantadas:

Torna-se importante considerar que, com as mudanças ocorridas no Governo Federal, o Programa 
“Minha Casa Minha Vida”, da qual faz parte o PNHR, ficou paralisado. Embora anunciada as mudanças 
quanto a renda limite para enquadramento nos grupos (G1, G2 e G3), novo valor de subsídio para 
construção e reforma no G1, além dos novos valores para pagamento da assistência técnica de enge-
nharia e trabalho social (Portaria nº 97, de 30 de março de 2016), não houve avanços em relação a 
liberação de recursos financeiros para novas contratações. Também não houve encaminhamentos em 
relação a proposta de criar um grupo intermediário, o G½ no rural, para atender principalmente a região 
Sul como se propunha.

Sobre a Cooperativa Habitacional Rural do Paraná – COOHARP, em 2016 continuou sem operar. 
Houve o desligamento do Sr. Aristeu Elias Ribeiro da presidência da Cooperativa, assumindo o cargo o 
Sr. Miguel Treziak. Estatutariamente a Cooperativa vem cumprindo as exigências legais, realizando 
suas assembleias.

O departamento, em 2016, 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 das obras, bem como lutou 
para garantir o direito de contratação dos projetos dessas famílias que aguardavam, há mais de dois 
anos, a oportunidade de melhorar a qualidade de vida, com uma moradia digna e segura no meio rural.
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Durante o ano de 2016 a Secretaria de Política Agrícola contou com o Diretor Sr. Marcos Junior Brambilla, 
com o Assessor Estadual Sr. Adelson Raimundo Angelo e com as funcionárias Srta. Daiane Kielt Ribeiro e 
Sra. Thaís Caroline Barbosa Goivinho.
A Secretaria de Política Agrícola da FETAEP tem como principal foco coordenar as ações para que os 
Agricultores (as) Familiares tenham acesso às políticas públicas e também na elaboração e luta por essas 
Políticas. 
O departamento vem construindo, 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), Biodiesel e Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER), além dos procedimentos legais para o enquadramento dos agricultores-
(as) familiares 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 2016.

No início do ano foi realizado mais uma edição do Show Rural em 
Cascavel – PR, com a participação de 6.500 agricultores familiares, 
sendo este o 11º Evento que organizamos, juntamente com a Regional 
Sindical 2, onde mobilizamos a participação dos agricultores (as) 
Familiares de todo o Estado do Paraná. A mobilização de agricultores 
(as) e dirigentes sindicais é importante, pois é um espaço que possibilita 
a troca de experiências e alcance de novos conhecimentos para esta-
rem sendo aplicadas em suas propriedades.

PLANO SAFRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Durante o ano é lançado pelo Governo Federal o Plano Safra para a Agricultura familiar. Sendo assim, foi 
confeccionado um material específico – cartilha do Pronaf.

A divulgação do Plano Safra da Agricultura Familiar 
2016/2017 foi realizada com 11 eventos em todas as regio-
nais sindicais do Estado do Paraná, que contaram com a 
presença além da FETAEP, com agentes financeiros, EMATER, 
Secretaria de Agricultura e de Abastecimento (SEAB), 
Conselhos Municipais, Sindicatos dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais e Secretária da Agricultura. 
Um dos destaques no ano de 2016 é que nos eventos de 
divulgação do Plano Safra foi trabalhado os assuntos referen-
tes ao uso e manejo adequado do solo com ajuda de especia-
listas do EMATER, IAPAR e UNICENTRO.

SHOW RURAL

A Fetaep participa do Conselho Estadual do Trabalho, sendo 
membro titular representante dos trabalhadores através 
da CTB, tendo como representante o Sr. Carlos Alberto 
Gabiatto.
Em abril, o Presidente da FETAEP, Sr. Ademir Mueller, o 
Secretário Geral e Secretário de Assalariados(as) Rurais da 
FETAEP, Sr. Carlos Gabiatto e o Assessor Clodoaldo Gazola 
participaram da fundação do Sindicato dos Trabalhadores 
Assalariados Rurais de Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva e Sarandi. Na oportunidade foi eleita a direto-
ria do Sindicato que tem como Presidente o Sr. Fábio Henrique Amude.

OUTRAS ATIVIDADES

O Secretário de Assalariados(as) Rurais, participou, na cidade de Umuarama, do II Congresso Estadual da 
Agropecuária - uma iniciativa do Bloco Parlamentar Temático Agropecuário da Assembleia Legislativa do 
Paraná em parceria com a EMATER, ASSOLEITE, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, 
FETAEP e demais apoiadores.
A FETAEP esteve presente no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos 
Trabalhadores do Campo e da Cidade que aconteceu no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep).
O Sr. Carlos Gabiatto participou do Seminário Regional de Energia e Saneamento do DEPAURB/CNTI no 
estado do Paraná.
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 Trabalhadores Rurais Empregados – CNATRE. 
O Dr. Carlos Buck é responsável pelas assistências nas homologações de rescisão de contrato de trabalho. 
Presta assessoria aos Sindicatos filiados quanto a questões relacionadas ao direito do trabalho. 
Participação nas negociações de Convenção Coletiva 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 reuniões do Coletivo Nacional 
de Assalariados da CONTAG; envio de corres-
pondências; cópias de legislação, apostilas e 
cartilhas trabalhistas aos STTR´s filiados para 
orientação e outras atividades relacionadas ao 
assalariamento rural.
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participação nas reuniões do Coletivo Nacional 
de Assalariados da CONTAG; envio de corres-
pondências; cópias de legislação, apostilas e 
cartilhas trabalhistas aos STTR´s filiados para 
orientação e outras atividades relacionadas ao 
assalariamento rural.



Para os Sindicatos terem acesso ao Portal Web de Agronegócios, a Fetaep, juntamente com o Banco do 
Brasil, firmou 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 Sindicatos. Durante o ano de 2016 foram feitas 2 
capacitações para os Sindicatos, atualizando as informações. 

A comissão representativa dos fumicultores é formada pelas Federações da Agricultura (Farsul, Faesc e 
Faep) e dos Trabalhadores Rurais (Fetag-RS, Fetaesc e Fetaep) dos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, e a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). 
Os representantes da Fetaep que participaram ativamente das reuniões foram o Sr. Claudinei Brylak 
(presidente do STR de Ivaí) e o Sr. José Amauri Denck (presidente do STR de Ipiranga).

Foram realizadas várias reuniões na FETAEP, onde participaram o Diretor Marcos Junior Brambilla e o 
Presidente Ademir Mueller, juntamente com as empresas produtoras de biodiesel, para discutir o valor do 
bônus a ser pago para os agricultores (as)/produtores (as) de soja. 
Após várias discussões com as empresas, manteve-se bônus de R$ 1,50 por saca de soja, onde a anuência 
dos contratos é assinada pela FETAEP. As empresas que nos relacionamos foram: ADM DO BRASIL LTDA, 
BINATURAL BIODIESEL, BS BIOS – ENERGIA RENOVÁVEL, BUNGE ALIMENTOS S/A, CARGILL AGRICOLA 
S.A, COFCO BRASIL S.A, GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A e NOBLE BRASIL.

Em 2016 o secretário de Política Agrícola da FETAEP, Sr. Marcos 
Brambilla, assinou na Secretaria Estadual da Agricultura e 
Abastecimento (Seab) a renovação do termo de parceria que incenti-
va o plantio de milho, feijão e pastagens após a colheita do fumo. 
Fazem parte dessa iniciativa indústrias de tabaco e outras entidades 
que representam os produtores. Foi o segundo ano consecutivo de 
manutenção desse programa, que gerou na safra passada uma 
renda adicional aos produtores de R$ 100 milhões, no Paraná, e de 
R$ 650 milhões nos três estados do Sul do País que produzem fumo.

PORTAL WEB DE AGRONEGÓCIOS – COBAN

COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS FUMICULTORES

INCENTIVO DE  PLANTIO DE MILHO, FEIJÃO E PASTAGENS APÓS A COLHEITA DO FUMO

BIODIESEL

A participação do Assessor Estadual e Assessores Regionais, 
fruto do convênio EMATER/FETAEP, destacou-se pela 
realização de um trabalho de assessoria aos dirigentes 
sindicais e também capacitação, orientação técnica aos 
agricultores e agricultoras familiares, com ênfase no aspecto 
educativo, baseado em ações coordenadas pela Federação.
Os assessores regionais do convênio FETAEP/EMATER se 
reuniram em Curitiba para a troca de experiências e avaliação 
do papel de cada um como agente de integração entre o 
MSTTR e a assistência técnica.

Foi realizado encontro da comissão estadual de Política 
Agrícola, evento que mantém a base sindical informada 
acerca das novidades em torno da área agrícola. Diversas 
palestras aconteceram no decorrer dos dois dias de 
encontro. Entre as entidades convidadas estão Emater, 
Deral, Seab, Ceasa, Ocepar e Contag.

Em 2016 foi realizada uma a capacitação sobre ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural) com 
Sidney Dolinski - chefe de Fiscalização da Malha ITR da delegacia da Receita Federal do Brasil, em Curitiba. 
Entre os participantes, pode-se contar com funcionários e dirigentes dos STTR´s. O objetivo foi capacitar a 
base para que tenha condições de gerar a Declaração do Imposto Territorial Rural aos trabalhadores e às 
trabalhadoras rurais.

No dia 29 de agosto foi assinado pelo Governador, o 
Decreto nº 4966 que institui o Programa Integrado de 
Conservação de Solo e Água do Paraná, no qual a 
Fetaep é uma das instituições parceiras.
O objetivo do programa é estabelecer ações coorde-

nadas entre órgãos e instituições do governo e da iniciativa 
privada, voltadas à conservação do solo agrícola e da água.
O Programa contará com um Conselho Consultivo, um Comitê 
Gestor (que a Fetaep faz parte) e estimulará a criação de Comitês 
Municipais de Conservação do Solo Agrícola, por meio desses 

comitês os municípios poderão aderir ao programa.

PROGRAMA INTEGRADO DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA DO PARANÁ

CAPACITAÇÃO SOBRE ITR

COMISSÃO ESTADUAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA

CONVÊNIO EMATER/FETAEP
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gerenciar uma Rede de Substabelecidos, no caso os Sindicatos. Durante o ano de 2016 foram feitas 2 
capacitações para os Sindicatos, atualizando as informações. 

A comissão representativa dos fumicultores é formada pelas Federações da Agricultura (Farsul, Faesc e 
Faep) e dos Trabalhadores Rurais (Fetag-RS, Fetaesc e Fetaep) dos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, e a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). 
Os representantes da Fetaep que participaram ativamente das reuniões foram o Sr. Claudinei Brylak 
(presidente do STR de Ivaí) e o Sr. José Amauri Denck (presidente do STR de Ipiranga).

Foram realizadas várias reuniões na FETAEP, onde participaram o Diretor Marcos Junior Brambilla e o 
Presidente Ademir Mueller, juntamente com as empresas produtoras de biodiesel, para discutir o valor do 
bônus a ser pago para os agricultores (as)/produtores (as) de soja. 
Após várias discussões com as empresas, manteve-se bônus de R$ 1,50 por saca de soja, onde a anuência 
dos contratos é assinada pela FETAEP. As empresas que nos relacionamos foram: ADM DO BRASIL LTDA, 
BINATURAL BIODIESEL, BS BIOS – ENERGIA RENOVÁVEL, BUNGE ALIMENTOS S/A, CARGILL AGRICOLA 
S.A, COFCO BRASIL S.A, GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A e NOBLE BRASIL.

Em 2016 o secretário de Política Agrícola da FETAEP, Sr. Marcos 
Brambilla, assinou na Secretaria Estadual da Agricultura e 
Abastecimento (Seab) a renovação do termo de parceria que incenti-
va o plantio de milho, feijão e pastagens após a colheita do fumo. 
Fazem parte dessa iniciativa indústrias de tabaco e outras entidades 
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Conservação de Solo e Água do Paraná, no qual a 
Fetaep é uma das instituições parceiras.
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A Secretaria de Política Agrária esteve representada pelo diretor Sr. Alexandre Leal dos Santos, tendo 
como assessoria a Sra. Ana Paula Conter Lara e o Sr. Matheus Pereira Ramos.
O departamento de Política Agrária da Fetaep compreende o Programa Nacional de Crédito Fundiário- 
PNCF, as ações de Reforma Agrária e Regularização Fundiária.
O ano de 2016 foi um ano de muitos esforços para mudanças no Programa Nacional de Crédito 
Fundiário, que diminui muito as contratações devido ao baixo valor de financiamento de terra.
Em março foi realizado um treinamento para quarenta técnicos e engenheiros agrônomos sobre o 
Programa Nacional de Crédito Fundiário, para elaboração de projetos do Programa. Porém devido ao 
baixo valor do financiamento, poucos destes se credenciaram para atuar no Programa. 

Em maio foi realizado o Coletivo de Agrária, no qual foi tratado da conjuntura agrária e sobre as mudan-
ças ocorridas no PNCF, como o relatório de apuração de renda líquida agropecuária e o aumento de 
enquadramento da renda do jovem quando for compra por herança. Também neste evento foram 
construídas várias propostas como a desburocratização do PNCF e ter uma base de dados tanto dos 
interessados para o PNCF quanto para os interessados para a Reforma Agrária. 

No mês de junho a Fetaep, juntamente com alguns representantes de algumas regionais sindicais, partici-
param do evento do Plano Operativo Anual, no qual traçou metas para o ano de 2016 para o PNCF, desta-
cando a solicitação de desburocratização e aumento do valor financiado, na ocasião a Fetaep apresentou 
uma experiência de Juventude no Programa.

Com o propósito de facilitar o acesso ao crédito dos agricultores familiares se faz 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 buscou solucionar problemas 
envolvendo o sistema, como dúvidas de sindicatos e trabalhadores relacionadas a DAP. 
Também foram realizadas capacitações de DAP para aprimorar o trabalho desenvolvido nos 
Sindicatos.

O CONSELEITE-PARANÁ é uma associação civil, regida por estatuto e regulamentos próprios, 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 objetivo do Conselho é a busca de 
soluções conjuntas, pelos (as) produtores (as) rurais e indústrias, para problemas comuns do setor 
lácteo paranaense, bem como definição de preço mínimo, onde a FETAEP tem participação nas dis-
cussões como membro do referido conselho, onde é representada pelo Sr. Marcos Brambilla.
Outros conselhos no qual o departamento participa:
Comitê Gestor do Programa Integrado da Conservação do Solo e água do Paraná
5ª Turma de Julgamento Regional da Comissão Especial de Recursos -  CER - PROAGRO 
Conselho Administrativo do Emater
Cedraf - Câmara técnica de Ater 
Cedraf - Câmara técnica desenvolvimento territorial
Conselho Estadual de sanidade Agropecuária - CONESA
Conselho Gestor do SUASA - SUSAF - PR 
Conselho fiscal do SENAR/PR
Conselho fiscal da Contag

CONSELHOS

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF – DAP
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A Secretaria de Juventude Trabalhadora Rural durante o ano de 2016 esteve representada pelo diretor 
Sr. Alexandre Leal dos Santos e com a assessoria da Sra. Ana Paula Conter Lara.
O ano de 2016 foi um ano de muitos avanços na secretaria da juventude e destacou-se a discussão, 
estruturação e aprovação de um projeto envolvendo a formação da juventude.
O projeto elaborado prevê a formação de jovens lideranças sindicais nas dez regionais sindicais da 
Fetaep para fortalecer as ações com juventude, ampliando a ação destes jovens no MSTTR e permitin-
do a melhoria de vida destes jovens no meio rural. Este projeto foi bastante discutido em todas as 
reuniões para sua estruturação tendo seu inicio no ano de 2017.
Também neste ano iniciou-se a cartilha da Juventude Rural que conta com a trajetória da juventude no 
MSTTR, um trabalho muito importante pois retrata a evolução da participação da juventude.
Em maio foi realizado o Coletivo de Juventude da Fetaep para capacitar estes jovens em políticas 
públicas, discutir o projeto da Juventude, planejamento das ações e os eventos que serão realizados 
nas regionais.

A participação dos coordenadores da juventude foi bastante marcante neste ano, refletindo em vários 
eventos de Jovens nas regionais, sendo que o diretor de juventude, Sr. Alexandre Leal dos Santos, 
participou de todas palestrando e também prestigiando o esforço destes coordenadores, nas regiona-
is da Fetaep.

Em agosto a Fetaep participou de uma reunião em Brasília para propor mudanças no Programa como 
também participou do treinamento para operar o PNCF pelo COBAN - Correspondente Bancário 
Banco do Brasil.
Foram analisadas pelo departamento 37 propostas novas do PNCF, totalizando o valor de R$ 
3.237.500,00 milhões de reais, 25 propostas de assunção de dívida, totalizando R$ 1.500.000,00, e 
92 propostas do Pronaf A, totalizando R$ 2.300.00,00, sem contar os retornos de propostas com 
problemas que devem ser analisadas novamente.
Para incentivar e divulgar projetos exitosos, neste ano a propriedade modelo do PNCF ganhadora foi 
do Sr. João Carneiro Lopes do município de Apucarana, que adquiriu 3,46 hectares e produz maracujá e 
olericultura orgânica. 

Também foram realizadas várias reuniões no INCRA, no acompanhamento das fazendas área fazenda 
Lupus I, II e III, fazenda do grupo Atala e questões de regularização fundiária.
A FETAEP continuou com a coordenação da Câmara Técnica do Crédito Fundiário e participou de todas 
as reuniões no qual foi discutida a aprovação de propostas e também a votação de vencimento anteci-
pado para projetos.

Mesmo com a diminuição de projetos a demanda pelas reuniões de capacitação inicial foi bastante alta 
e neste ano foram capacitados 750 agricultores. 
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No ano de 2016, a Secretaria de Mulheres esteve sob a responsabilidade da diretora Sra. Maria 
Marucha S. Vettorazzi e colaboração da funcionária Sra. Delcinéia W. Serconhuk. 

A Sra. Marucha participou como representante dos 
direitos da mulher trabalhadora rural, nos seguintes 
espaços de discussão: Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher do Paraná, Câmara Técnica de 
Gestão Estadual do Pacto de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher, bem como no Fórum 
Estadual de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher; os quais são responsáveis pelo andamento 
das Unidades Móveis de atendimento à mulher em 
situação de risco.

Em 2016 a unidade móvel esteve presente em inúmeros municípios do Paraná, onde ocorreu atendi-
mentos com encaminhamento e atendimentos de divulgação.

A FETAEP aderiu à campanha do Novembro Lilás, com ações voltadas às mulheres que sofrem com a 
violência doméstica, que foram desenvolvidas em todas as regionais juntamente com as 
Coordenadoras e Suplentes Regionais de Mulheres Trabalhadoras Rurais.

No mês de fevereiro, a Secretaria de Mulheres se fez presente em ação com as mulheres, durante o 
Show Rural em Cascavel e no encontro da Regional Sul sobre Organização da Produção e Meio 
Ambiente da Agricultura Familiar.

Durante o ano de 2016, mais de 30 mil mulheres participaram de Encontros de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais - municipais, intermunicipais e regionais – tendo a presença da diretora Sra. 
Marucha em vários deles, levando informação na área da saúde, segurança alimentar, violência contra 
a mulher, autoestima e geração de renda, fortalecendo os espaços de organização e luta articulada 
entre as mulheres do movimento sindical.

Na Lapa, participou da 1º Marcha Municipal das 
Margaridas, realizada através do Sindicato de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Lapa.

O Paraná foi destaque na 3ª Plenária da 
Juventude, realizada em Brasília, com a participa-
ção de mais de 400 jovens, no qual apresentou a 
experiência da jovem Isabela Albuquerque, que 
enfatizou seu orgulho de ser agricultora, a valia 
do STR e a importância de estar sempre se 
capacitando.

Também foi participado do Encontro Regional de 
Formação de Jovens Lideranças em Inovações 
Tecnológicas, das regiões Sul e Sudeste, realiza-
do no Espírito Santo, no qual foi feito uma troca 
de experiência.

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

No mês de setembro foi realizado o Coletivo de Jovens, no qual foi feito uma análise da conjuntura do 
jovem dentro do MSTTR, alternativas de renda na propriedade e foi destacada a importância da parti-
cipação da juventude em todos os espaços de discussões.
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A Secretaria de Meio Ambiente teve como Diretor responsável o Sr. Alexandre Leal dos Santos e a 
Assessora Sra. Ana Paula Conter Lara.

O ano de 2016 foi marcado por dúvidas a cerca do Cadastro Ambiental Rural- CAR, para isto a Fetaep 
sempre realizou uma conversa diretamente com o IAP para dirimir estas dúvi-
das dos STRs.

Outro fator marcante foi à prorrogação do CAR para os proprietários de imóveis 
rurais de até 4 módulos fiscais e que também aderirem ao Programa de 
Regularização Ambiental (PRA).  A data final para o cadastramento foi definida 
para 31 de dezembro de 2017, a partir da Medida Provisória 724, que foi assi-
nada pela presidente da República.

Sendo assim, foram realizadas várias matérias e materiais de divulgação para 
informar a todos desta mudança e dirimir dúvidas, como por exemplo áudios para os STRs utilizarem 
para divulgar a informação.

Também em vários eventos foi abordado da importância da realização do CAR, como por exemplo a 
capacitação de técnicos para o Programa Nacional de Crédito Fundiário, no qual teve um período 
somente para tratar deste assunto.

Tivemos participação ativa nas reuniões da Câmara Técnica da Biodiversidade, Biomas e Educação 
Ambiental, no qual discutem vários temas ligados à agricultura familiar.

Participamos também das reuniões do IAP referente ao acompanhamento do CAR e das campanhas 
de divulgação deste novo prazo para sua realização.

A questão ambiental foi incluída e debatida nos coletivos de agrária e juventude, como também em 
vários eventos realizados tanto na Fetaep quanto nas regionais. 

Da mesma forma participamos do Coletivo de Meio ambiente da Contag e o Coletivo de política agríco-
la, por envolver também o tema.

Também tivemos acompanhamentos de várias reuniões com o Ministério Público, no qual estavam 
exigindo uma recomposição de Área de Preservação Permanente-APP fora do novo código florestal e 
também a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta - TAC, assim defendemos os direitos dos agricul-
tores familiares sem deixar de lado as questões ambientais.

Em Bocaiúva do Sul, Rio Branco do Sul e Itaperuçu, regional sindical 10 da Fetaep, em parceria com o 
Emater, participou de um trabalho, envolvendo 240 mulheres em situação de extrema pobreza, 
alavancando uma possível inclusão no que diz respeito ao nosso projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, para a geração de renda daquelas famílias.

Participou também na cerimônia de comemoração dos 60 anos da Emater, no município de Campo 
Mourão.

Na IV Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em Brasília, nos dias 10 a 13 de maio de 2016, a 
FETAEP esteve representando as trabalhadoras rurais.

No mês de junho, a diretora Marucha com mais 4 coordena-
doras regionais, participaram da Plenária Regional Sul de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais, em Florianópolis - SC, onde 
foi realizado um balanço político da participação das mulhe-
res no movimento sindical, com vistas a fortalecer a organi-
zação das mulheres.

Realizamos um Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais, nos dias 09 e 10 de agosto, com 
mais de 100 participantes vindas das regionais, onde os temas abordados foram sobre saúde, sindica-
lismo, trabalho e renda, violência contra a mulher entre outros; com o objetivo de levar reflexão, 
informação e conhecimento às mulheres trabalhadoras rurais, fortalecendo assim, a permanência dos 
trabalhadores e trabalhadoras no campo. 

No mês de setembro, a Comissão Estadual de 
Mulheres se reuniu para elaborar estratégias a serem 
colocadas em prática nas regionais, referente às 
Campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul e o 
Novembro Lilás. 
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Foram realizados dois encontros a fim de tratar do tema Orçamento Participativos, o primeiro nos dias 
15 e16 de agosto em Porto Alegre, sendo que neste encontro reuniu representantes da CONTAG e das 
três federações da Região Sul, no qual representaram a FETAEP o Sr. Cláudio Aparecido Rodrigues, Sr. 
Sérgio Luiz Bernert e a Sr. Solange Halmata.

O segundo encontro aconteceu em Brasília nos dias 21 a 23 de novembro, com a participação de todas 
as 27 federações e participaram pela FETAEP o Sr. Cláudio Aparecido Rodrigues, Sr. Sérgio Luiz Bernert 
e a Sra. Solange Halmata, na qual foi proposta uma nova forma de realizar o orçamento das entidades 
sindicais, com a participação dos sócios dos sindicatos, onde todos podem optar onde devem ser 
aplicados os recursos arrecadados pelo sindicato, comprometem-se a ajudar arrecadar recursos para 
realizar o que foi orçado. O Sr. Aristides, secretário de finanças da Contag, citou a experiência da 
Federação do Maranhão que vem aplicando o Orçamento Participativo e tem tido excelentes resulta-
dos. Ficou acertado que a CONTAG irá realizar encontros estaduais a fim de esclarecer e implantar o 
Orçamento Participativo. 

Em um trabalho conjunto com a Formação foi realizado processo pedagógico dos Encontros do Plano 
Sustentar nas regionais sindicais da Fetaep, realizado pela da Diretoria Executiva da FETAEP. Através 
desse trabalho 85 sindicatos aderiram ao Plano Sustentar dos quais 38 sindicatos aderiram ao Seguro 
Vida para sócios aposentados oferecido aos que aderiram ao Plano Sustentar, ficando abaixo de nossa 
meta de adesão para 2016 de 100 sindicatos.

Foram emitidas via Sistema WEB (online) 50.053 guias referentes ao Agricultor 
Familiar, com vencimento em 31 de maio de 2016 e recolhidas 26.334, represen-
tado 51,62% do total de guias emitidas, as guias do assalariado rural retiradas 
pelos Escritórios de Contabilidade somaram 17.306 guias que foram recolhidas 
na sua totalidade.

Foram emitidos 5.531 carnês para empregadores rurais perfazendo 66.372 
parcelas e recolhidas 17.525 parcelas, representando 26,40% do total.

A Contribuição Confederativa do Agricultor Familiar retirada no Sistema WEB 
(online) pelos sindicatos foi de 115 guias recolhidas em sua totalidade. 

Contamos com 189 STTRs integrados a Mensalidade Social do Aposentado via Contag, foram encami-
nhadas no ano 1.677 novas autorizações, exclusões por morte e cancelamentos 2.433, autorizações 
sofrendo desconto 38.541.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO AGRICULTOR FAMILIAR E DO ASSALARIADO RURAL

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DO AGRICULTOR FAMILIAR E DO ASSALARIADO RURAL

MENSALIDADE SOCIAL DO APOSENTADO

O Departamento de arrecadação em 2016 teve como diretor responsável o Sr. Claudio Aparecido 
Rodrigues e como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. O departamento contou ainda com os funcio-
nários Sra. Solange do Rocio Seer Halmata, Sra. Leila Ferreira Prates Sunyk, Sr. Sérgio Luiz Bernert e Sr. 
Rodrigo Ferraz Borsatto.
Após cinco anos da implantação do Sistema WEB (online) de arrecadação ao qual vários sindicatos já 
haviam aderido desde o inicio, nos ajudando a fazer os ajustes necessários para atender a demanda 
dos usuários - sindicatos e escritórios de contabilidade, no ano de 2016 aconteceu a migração total 
dos sindicatos para o Sistema WEB (online) de Arrecadação, o sistema antigo local foi desativado, não 
havendo mais emissão de guias através dele.
Toda emissão de guias do Agricultor Familiar e Assalariado Rural foi feita através do Sistema WEB 
(online), o que elimina a emissão de guias desnecessárias que oneram os custos de emissão. Hoje os 
sindicatos têm a opção de emitir as guias do Agricultor Familiar no próprio sindicato, gráfica de sua 
preferência ou através da FETAEP, desvinculando a emissão via banco.
Como é de conhecimento de todos, desde junho de 2016, houveram mudanças no sistema bancário 
em relação às guias emitidas, que a partir dessa data só serão aceitas através do registro no banco. O 
Sistema WEB (online) já está dentro dessa norma bancária, garantido o recolhimento das guias sem 
problemas.
Em Outubro de 2016, após ter sido aprovado por unanimidade pelo conselho da Fetaep, a empresa de 
cobrança SOS Sustentar – COMAR começou a atuar nas regionais com o objetivo de cobrar a 
Contribuição Sindical do Agricultor Familiar dos últimos cinco anos em atraso. Iniciaram a cobrança na 
regional 02, nos sindicatos que haviam aderido ao Plano Sustentar, os primeiros sindicatos a participar 
como piloto desse projeto foram o STTR de São Miguel do Iguaçu e STTR de Corbélia e após análise 
positiva, a cobrança foi expandida para todas as regionais e sindicatos que autorizaram a cobrança.   

REUNIÕES E ENCONTROS DE FINANÇAS

No dia 10 de junho de 2016 realizamos reunião com a Comissão de 
Finanças Ampliada, atendendo a demanda das regionais sindicais e foi 
debatida a Contribuição Sindical cobrada pela CNA de nosso público, o 
Dr. João Batista explanou o assunto, esclarecendo a questão de módu-
los e o cultivo na área que pode caracterizar o agricultor familiar como 
empregador rural exemplificando alguns casos.

Foi feito um diagnostico das regionais onde os 
delegados tiveram uma visão de como está a 
região e o Sr. Cláudio salientou a importância de 
se começar um trabalho nas bases de conscienti-
zação e recuperação dos sindicatos afastado e 
que estão em outra entidade, e ao mesmo tempo 
estender esse trabalho nas bases dos sindicatos 
com o intuito de recuperar sócios inadimplentes.
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Realiza toda a conciliação da movimentação bancária da empresa, como: extratos bancários, paga-
mentos, cheques emitidos, tarifas cobradas, duplicatas colocadas em cobrança bancária, investimen-
tos financeiros em Certificado de Depósito Bancário (CDB) e do Recibo de Depósito Bancário (RDB), 
renda fixa de longo e curto prazo. Controle e recarga de cartões corporativos.

Desenvolvimento e alimentação de planilha com saldos de contas correntes e aplicações financeiras 
para informar sobre a saúde financeira mensal da empresa.

A prestação de contas é um balanço financeiro da Entidade realizado mensalmente, onde são apre-
sentadas todas as transações financeiras realizadas durante um certo período compreendido, que é 
composta pelas Receitas (Entradas de dinheiro, bem como sua origem), Despesas (Gastos detalha-
dos) e total de ativos e passivos.

Esta função envolve transformação dos dados financeiros em uma forma que possa ser utilizada para 
orientar a posição financeira da Entidade e promover a sua continuidade.

Comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa à contabili-
dade (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, 
em determinada data.

Orientação, correção e conferência de prestação de contas de eventos, bem como a execução da 
prestação de contas dos eventos realizados na Entidade; Planilha de gerenciamento dos recursos e 
demais dados, contendo item como: região sindical, título, local, data, número de participantes, valor 
previsto e valor gasto; Preparação de recibos referentes ao pagamento das passagens dos eventos; 
Registros das prestações de contas enviadas ao convênio, através de remessas devidamente proto-
coladas.  

Desenvolvimento, controle e alimentação de planilhas.

Levantamento e controle mensal de eventuais pendências dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais 
filiados com a FETAEP há mais de 6 meses.
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CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
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RELAÇÃO DE SINDICATOS EM DÉBITO 

O Departamento Financeiro da FETAEP em 2016 teve como diretor responsável o Secretário de 
Finanças e Administração Sr. Claudio Aparecido Rodrigues e como diretor adjunto o Presidente Sr. 
Ademir Mueller.
Em 2016, o departamento contou com os colaboradores Sr. Rodrigo Ferraz Borsatto, Sra. Eni Vilas 
Boas Medeiros e Sra. Marlene de Abreu Silva. 
Relatamos abaixo sobre algumas das atividades desenvolvidas pelo departamento financeiro durante 
o ano de 2016.

Responsável por controlar os pagamentos realizados pela Entidade, como Recebimento, conferência 
e agendamento de pagamento dos documentos de cobrança emitidos por fornecedores; Pagamento e 
adiantamento de salários a colaboradores; Recebimento e preenchimento de guias para pagamento 
de impostos, multas e encargos; Preparação de cheques ou documentos bancários para liquidação de 
pagamentos; Realização da conciliação bancária das operações de pagamento; Alimentação do fluxo 
de caixa com o valor dos pagamentos programados; Envio (físico ou eletrônico) de documentos ou 
dados de pagamento para o departamento da arrecadação e contabilidade; Conferência do valor dos 
débitos referentes a tarifas bancárias e encargos financeiros e tributários  de operações de crédito; 
Controlar o vencimento de  boletos e faturas; Seguro de veículos (Cotação e pagamento); vales-
transportes (Inclusão, exclusão e pagamento); Plano de saúde (Inclusão, exclusão e pagamento); 
Seguro de vida (Inclusão, exclusão e pagamento). Passagens aéreas (Cotação, agendamento, altera-
ção, compra e pagamento); Pagamento de 1% para microrregiões; Pagamento de delegados sindicais; 
Pagamento de assessores técnicos; Realização de relatórios de despesas e emissão de recibos de 
mão-de-obra. Prestação de informações sobre boletos e notas pendentes.

Controla todo o recebimento das receitas geradas pela Entidade a exemplo de Recebimento das 
receitas de mensalidades, Contribuições confederativas de assalariados, Mensalidades dos sócios 
aposentados, Aluguel de alojamentos, Reembolso de alimentação, Reembolso de multas de transito; 
Apuração das vendas de bebidas e refeições; Recebimento e conferência das informações de cobrança 
(confirmação de entrada de cobranças); Realização da conciliação bancária das operações de cobran-
ça; Contato com sindicatos em atraso para fins de cálculos, correções e quitação dos débitos; 
Implantação do sistema de receitas de mensalidades on-line, o departamento financeiro tem contri-
buído para a redução do uso documentos impressos e consequentemente a redução de despesas pelo 
correio.  Gerando mais agilidade e melhor controle das operações.  

Departamento responsável pelo controle, recebimento de valores e fechamento de caixa da Entidade.

CONTAS A PAGAR
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 Dos 158 balanços encerrados, tem 7 sindicatos que enviaram suas documentações de anos anterio-
res, sendo todos eles, autuados pela Receita Federal, com multas variando de R$ 250,00 a R$ 
2.750,00 (R$ 250,00 por mês, dentro do prazo da notificação – 40 dias para recolhimento após 
autuação).

 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.

 Responsável pelo RH da Fetaep; confecção de Folha de Pagamentos dos funcionários da Fetaep, com 
os encargos sociais decorrentes da folha.

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

 Assessoramento aos funcionários dos STTR´s com aplicação de cursos sobre contabilidade na 
elaboração dos boletins de caixa, tanto na capital como nas bases das regionais do estado.

 Assessoria ao departamento de arrecadação e financeiro da Fetaep.

 Participação de reuniões na FETAG (RS de 15 e 16/08) e CONTAG (DF de 30/05 a 01 e 02/06, 06 e 
07/10 e 21 a 23/11) para elaboração do Encontro de Finanças e Orçamento Participativo.

 Durante o ano houve um remanejamento interno de funcionários do departamento contábil com 
outros setores. 

 Impressão de Etiquetas (correspondências aos STTRs)

 Serviços de motorista para protocolar documentos

 Serviços para despachar correspondências;

 serviços para eventos e reuniões.

FUNÇÕES EXTRAS

O departamento de contabilidade em 2015 teve como diretor responsável o Sr. Claudio Aparecido 
Rodrigues – Secretário de Finanças e Administração e como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller – 
Presidente, contando ainda com o Contador Sr. Sérgio Luiz Bernert e os auxiliares contábeis 
Marcos Roberto Lemos e Gilmar da Mata Medeiros.

 Conferência de Boletins de Caixa através de notas e/ou comprovantes de receita e despesa dos 
Sindicatos centralizados na FETAEP.

 Conferência do movimento bancários pela conciliação bancária, através dos extratos bancários.

 Arquivo de documentos (Boletins de Caixa).

 Codificação e digitação de boletins caixa, para aqueles que ainda não possuem o Programa CaixaW.

 Digitação de ECD e ECF; Neste exercício foram enviados para a Receita Federal as declarações 
correspondentes a Escrituração Contábil Digital e Escrituração Contábil Fiscal.

 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;

 Preenchimentos de formulários junto a Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho, Ministérios 
da Previdência Social, Caixa Econômica Federal e outros.

 Atendimento, por telefone, sobre informações contábeis e financeiras aos STTRs centralizados na 
Fetaep.

 Levantamento de Dívidas dos STTRs com a Fetaep para pagamentos dos 5% (4% para a FETAEP e 1% 
para a CONTAG) e 10%.

 Elaboração de auditorias, quando solicitados pela comissão de ética das regionais, nos STTRs em 
questões financeiras.

 Até a data de 31/maio/2017 tivemos um total de 158 balanços encerrados do exercício de 2016, 30 
STTR´s que faltam fechar seus Balanços de 2016 devido atraso com a tesouraria da Fetaep ou falta 
de documentação (contábil e bancária) e 28 STTR´s que ainda não mandaram seus boletins de caixa 
anterior a 2016. Todos estão sujeitos a pagar multa de R$ 250,00 por mês de atraso junto a RFB.  
Avisados previamente, seja por e-mail ou telefone.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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