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Este relatório tem o propósito de sintetizar as principais atividades desenvolvidas pela diretoria 
executiva, colaboradores da Fetaep e MSTTR do Paraná durante o ano de 2018.

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.

Podemos dizer que o ano de 2018 foi um ano de muitos desafios, onde tivemos que nos conscientizar, 
planejar e executar ações que apostaram na diversificação de serviços prestados e no convencimento 
dos trabalhadores (as) rurais quanto a importância da representação sindical. 

Também foi um ano produtivo para o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
realizamos e participamos de muitos eventos, principalmente de capacitação e formação, com o apoio do 
SENAR/PR, EMATER, dente outros.

A Fetaep cultivou as parcerias já existentes e os convênios e acordos de cooperação técnicas já 
assinados, bem como buscou novas parcerias e novos acordos que vêm beneficiar a classe trabalhadora 
rural.

O ano também foi marcado pela integração da base com a Fetaep, representando 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 
2019, buscando sempre trazer para o nosso convívio os sindicatos que ainda encontram distanciados, o 
que obtivemos êxito aumentando assim a nossa “família sindical”.

O nosso sucesso em 2018 deve-se ao empenho e dedicação de toda a equipe de trabalho da Fetaep, 
tanto diretores (as), funcionários, assessores regionais, dirigentes sindicais da base e 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 2019 podendo contabilizar várias conquistas, sem perder as que já 
obtivemos, e cumprir as metas traçadas pelo MSTTR sempre buscando o sucesso para a nossa categoria 
profissional.

Contem sempre conosco!

Marcos Junior Brambilla

Presidente

INTRODUÇÃO
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Uma das responsabilidades da presidência da Fetaep, neste ano de 2018, na pessoa do Sr. Ademir Mueller, foi 
acompanhar e orientar as ações e atividades desenvolvidas por todas as secretarias políticas e departamentos da 
Fetaep. 

Durante o ano de 2018 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 e assessorias quando necessário. 

No decorrer do ano, cada diretor da executiva da Fetaep, juntamente com os funcionários de cada departamento, 
desempenhou seu papel, realizando ações e atividades no intuito de alcançar melhorias para a classe de trabalha-
dores/as rurais e do movimento sindical.

Atuações da FETAEP
Aconteceram várias reuniões das Comissões Estaduais, as quais se reuniram sempre que necessário para discutir 
e encaminhar as demandas do MSTTR do Paraná, sempre buscando melhorias para os/as trabalhadores/as rura-
is do estado.

Durante o ano de 2018, a Fetaep participou das reuniões e encontros de conselhos, comissões, fóruns, comitês, 
grupos de trabalho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias Municipais, Ministérios, Superinten-
dências Estaduais de Ministérios, INCRA, IAPAR, IPARDES, Fundação Terra, Bacia do Paraná III, Senar/PR, Emater, 
Dieese, INSS, Fundepec, ADAPAR, ITCG, CTB, CFT, FST, Campanha Plante seu Futuro, dentre outras que vão sur-
gindo ao longo do ano e são temporárias. 

SHOW RURAL
A Fetaep e seus sindicatos participa-
ram mais uma vez do Show Rural 
Coopavel, com aproximadamente 
3.500 trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, sendo recepcionados em seu 
estande as caravanas oriundas de 
diversas regiões do Estado, em espe-
cial da região Oeste, além dos visi-
tantes levados por outras institui-
ções e individuais. 

A Fetaep, 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 propri-
edades 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 oeste 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 trabalhadoras 
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.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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ASSEMBLEIAS DA FETAEP

Houve cinco assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2018, sendo Assembleia Geral Extraordinária para 
tratar da convenção coletiva de trabalho e assuntos gerais; Assembleia Geral Extraordinária para tratar da 
Alteração Estatutária; Assembleia Geral Ordinária para tratar da Prestação de contas do exercício de 
2017;Assembleia Geral Ordinária para tratar da Previsão Orçamentária para o ano de 20198 e Suplementação 
Orçamentária de 2018; e Assembleia Geral Extraordinária para tratar da Alteração Estatutária e Eleição da 
Comissão Eleitoral.

A Federação esteve também em encontros, reuniões, assembleias, posses, comemorações, confraternizações, 
seminários e outros eventos realizados pelos STRs ou Regional Sindical, da qual foi convidada e teve disponibili-
dade de agenda.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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EMPREENDEDOR RURAL

Como há vários anos, em 2018 aconteceram as 
a t i v i d a d e s  d a s  t u r m a s  d o  P r o g r a m a 
Empreendedor Rural, promovido em parceria pelo 
SEBRAE-PR e pelo SENAR-PR, com a participação 
da  Federação  dos  Traba lhadores  Rura is 
Agricultores Familiares 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 soleni-
dade de encerramento das atividades do progra-
ma, na abertura, pronunciamentos, apresentação 
dos projetos, debates da turma, palestras, forma-
tura e jantar de confraternização.

EVENTOS

O ano de 2018 também foi marcado por diversos eventos de capacitação técnica para dirigentes sindicais e 
funcionários de sindicatos dos trabalhadores rurais.

RECEPÇÃO/TELEFONE

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

SEGURANÇA E PORTARIA / ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

Em 2018 a Fetaep contou com a colaboração dos vigias Sr. José Benedito Xavier Junior e do Sr. Valdenei Correia da 
Silva que são responsáveis pela vigilância do patrimônio da Federação no período da noite. Contou ainda com o Sr. 
Paulo Rodrigues na portaria, durante o período do dia. 

O Sr. Jair Ap. Vaz, auxiliar de serviços gerais, no ano de 2018 foi um dos responsáveis pela manutenção da sede da 
Fetaep executando pequenos reparos e outros serviços, pelo abastecimento e atendimento nos apartamentos do 
setor hoteleiro da Fetaep quanto às entradas e saídas de pessoal e roupas de cama e banho, por ocasião de even-
tos da Fetaep, etc.

Ainda contamos com a colaboração das zeladoras Roseane Rufino de Oliveira Borges e Jéssica Sales B. M. Buck.

LOGÍSTICA, SUPRIMENTOS E VEÍCULOS

O Sr. Nilson Capalbo, auxiliar administrativo, foi o responsável pela frota de carros da Federação, quanto a  manu-
tenção dos carros, burocracias de compra e venda e documentação, compras mensais de materiais de limpeza e 
departamentos, protocolos, auxilia o departamento de tesouraria em serviços externos quando necessário, fez 
serviços de motorista em Curitiba, responsável por organizar a parte de transporte e estadia de caravanas do 
Paraná em eventos fora do Estado. 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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No ano de 2018, a assessoria relativa ao convênio foi realizada pela 
funcionária Delcinéia W. Serconhuk, em substituição a assessora 
Luciana Polizeli e sob a responsabilidade do presidente Sr. Ademir Mueller 
e do secretário de finanças e administração, Sr. Cláudio Aparecido 
Rodrigues.

O Convênio SENAR/FETAEP é um importante instrumento que permite ao 
Movimento Sindical desenvolver ações formativas a toda sua base 
sindical, munindo os agricultores/as familiares e trabalhadores/as rurais 
de todo o Estado do Paraná, com a finalidade de orientá-los e informá-los.

Em 2018 na renovação deste convênio, houve algumas mudanças nas 
normas para a solicitação e realização de eventos formativos via Convênio 
SENAR/FETAEP, e, com isso, percebemos que o número de eventos 
realizados diminuiu, comparado com os realizados neste mesmo período 
no ano passado, devido à dificuldade encontrada pelos sindicatos no 
cumprimento de algumas exigências.

Diante disso, apresentamos ao SENAR nossas preocupações e 
elencamos os principais entraves na realização desses eventos, 
principalmente nos Municípios menores. Tais procedimentos foram revistos e resultaram em nova alteração na 
norma vigente, oportunizando a continuidade na realização dos eventos.

A renovação do convênio foi na importância de R$2.050,000,00, o que possibilitou desenvolver atividades 
formativas em todas as áreas de atuação do movimento sindical, enfatizando a capacitação e atualização de 
dirigentes sindicais, possibilitando melhor atender a demanda da base, quanto às atividades de orientação e 
promoção social, direcionadas aos trabalhadores/as rurais, objetivando capacitá-los para a melhoria da 
produção, geração de renda e qualidade de vida, incentivando-os a permanecerem no campo.

Durante o ano de 2018, os conteúdos mais abordados, podemos destacar os relacionados à organização e 
formação sindical, encontros técnicos (destacando o Show Rural), mulheres rurais, política agrícola, políticas 
sociais (evidenciando a previdência social, a saúde e a educação do campo), política agrária e um olhar significativo 
para a terceira idade e juventude rural.

Foram realizados na capital do Estado, nas regionais sindicais e nos municípios 154 eventos formativos, 
mobilizando mais de 29 mil pessoas, tendo como público alvo, os agricultores/as familiares, assalariados/as 
rurais, destacando a participação de mulheres, jovens e dirigentes sindicais.

CONVÊNIO SENAR/FETAEP
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A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2018 contou com os diretores responsáveis Sr. Carlos Alberto 
Gabiatto e Sr. Ademir Mueller. Contou ainda com a secretária executiva Raquel da Silva e a auxiliar de secretaria 
Rita de Cássia Souza.

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

Organização, informatização, digitalização, seleção e distribuição das correspondências recebidas (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, protocolo, triagem e 
encaminhamentos aos setores competentes. Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e 
departamentos, através da secretaria geral. Respostas, reprodução e arquivamento das correspondências 
recebidas. 

Recebimento,  t r iagem e expedição de e-mai ls  através das contas fetaep@fetaep.org .br, 
secretaria@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 necessitaram. 

Elaboração, controle, digitação, informatização, correção e arquivamento das correspondências expedidas 
(cartas, ofícios, memorandos, atas, relatórios, declarações, editais, projetos, convênios, contratos, 
requerimentos, síntese de reuniões, convites, e-mails, resoluções, etc), bem como reprodução, quando 
necessário.

Assessoramento às secretarias e departamentos da entidade no planejamento, organização e execução de 
atividades e na elaboração e redação de documentos, relatórios, projetos, convênios, modelos diversos, ofícios, 
contratos, atas, etc, para que as mensagens enviadas sejam plenamente entendidas e recebidas pelos 
interessados.

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 reprodução de 
cópias solicitadas pelos dirigentes sindicais.

SECRETARIA GERAL



8 AnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 201820182018FETAEPFETAEPFETAEP

SECRETARIA GERAL

Auxílio em inscrições e recepção nos eventos das diversas secretarias da Fetaep, quando solicitado.

Em função da finalização da construção da nova sede da Fetaep, inauguração e documentação para 
funcionamento da Fetaep no prédio, a secretaria geral, foi responsável pelo tráfego, gerenciamento e guarda de 
documentações como plantas, contratos, pesquisas, ofícios, relatórios, autorizações, liberações, etc, assim como 
contatos com fornecedores e prestadores de serviços. 

Para garantir a integridade e autenticidade da documentação da Federação, a secretaria geral é responsável pela 
guarda de documentos, processamento, conferência e digitalização, verificando cada documento, seu tempo 
obrigatório para guarda, efetuando a reorganização, catalogação e arquivamento destes documentos, bem como 
a gestão de documentos físicos permanentes (arquivo morto) e digitais.  

Com o início do processo eleitoral da Fetaep, a secretaria geral foi responsável pela burocracia e técnica do 
processo como convocações, calendários, documentações expedidas e recebidas referentes ao assunto.

Todos/as da Fetaep, dentre diretores, assessores, funcionários e parceiros, cada qual na sua área, trabalharam e 
se empenharam para que as ações e atividades da Federação pudessem ser desenvolvidas da melhor maneira 
possível.
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Durante o ano de 2018 o departamento contou como diretor responsável o presidente Sr. Ademir Mueller, com a 
jornalista Sra. Renata Souza e o departamento ainda teve a colaboração da estagiária Cláudia Freire. 

O ano de 2018 foi um ano extremamente produtivo no que diz respeito ao departamento de comunicação da 
FETAEP, que tem como carro-chefe a produção de conteúdo jornalístico para os meios de comunicação da Fede-
ração e os mais diversos materiais gráficos, como cartilhas, folders, cartazes. Além da produção textual, em 2018 
o departamento também se inseriu em alguns eventos da Formação e outras áreas com o tema Comunicação Sin-
dical.

No decorrer do ano foram produzidas 8 edições do Jornal da FETAEP; enquanto que o site recebeu a postagem de 
95 notícias; e o Facebook – rede social de maior acesso entre a base da Federação - teve 449 posts de 01 janeiro a 
31 de dezembro de 2018. Ao mencionar o Facebook vale lembrar que foi no ano de 2017, a página da Federação 
atingiu a marca de 3.559 curtidas espontâneas (sem patrocínio). Também intensificamos a interatividade com a 
base por meio do grupo no WhatsApp, MSTTR, com o envio de materiais informativos. 

O departamento também produziu as cartilhas do PRONAF e da Juventude; o calendário de 2018 em parceria com 
o departamento de Informática; assessoria de imprensa e cobertura das mobilizações e dos eventos realizados 
pela FETAEP. O Clipping – compilação das principais notícias de interesse do MSTTR – foi elaborado todas as 
manhãs e enviado via e-mail a toda base da FETAEP, partindo da premissa de que todos devem se manter infor-
mados a fim de realizar um bom embate com a classe patronal.

Em 2018 coube ao departamento de Comunicação a intermediação dos veículos de comunicação com os direto-
res da Federação e o envio de sugestões de pauta. Realizou também atendimento à imprensa e da base sindical, 
que demandam informações da FETAEP.

RESUMO DAS AÇÕES
ü Envio de pautas e notícias e intermediação das entrevistas.
ü Jornal da FETAEP – produção jornalística e cobertura fotográfica.
ü  Folders, Cartazes e Cartilhas – produção e revisão textual, além de sugestões para a criação.
ü  Site da FETAEP – atualização de fotos e notícias.
ü  Facebook da FETAP - atualização de fotos, notícias e webcards.
ü  Atendimento à imprensa.
ü  Produção de release (matéria jornalística).
ü  Assessoria a todos secretários(as) da FETAEP.
ü  Cobertura fotográfica de eventos.
ü  Manchetes do Dia

ALGUNS MATERIAIS PRODUZIDOS

COMUNICAÇÃO
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Em 2018 o setor de informática teve como diretor responsável o presidente da federação Sr. Ademir Mueller e 
com a colaboração, assistência técnica e desenvolvimento de sistemas do Sr. Silvio Sales do Nascimento Júnior. 
Abrangendo um conjunto de atividades e soluções das tecnologias da informação que envolvem hardware, 
software, banco de dados, redes, análise e desenvolvimento de sistemas. 

As grandes demandas estão nos suportes, auxílios, consultorias e assistências a todos os funcionários, 
assessores e diretores, sobre diversas ferramentas de softwares e dispositivos que a FETAEP dispõe em sua sede. 
Ocorreram diversas solicitações de sindicatos filiados que quando possível é solucionado através de acesso 
remoto. Também é realizado o controle e instalação de equipamentos áudios visuais em eventos organizados pela 
federação. 

A rede estruturada trouxe grande praticidade para manutenção das estações de trabalho com rede de dados e 
telefone. Durante o ano foram necessários alguns ajustes nas configurações dos equipamentos de CFTV 
(câmeras de segurança), telefonia (PABX), switches, access point (pontos de acesso wifi) e servidores (DHCP, 
arquivo e backup).

Foram realizadas manutenções de registro de pontos de todos os funcionários da FETAEP, o que compreende: 
cadastro e desligamentos de funcionários no sistema, registro de biometria no relógio, coleta e tratamento 
(justificativas e abonos) dos registros de pontos, fechamento mensal da folha, confecção de crachás e 
alimentação de bobinas no relógio.

No decorrer do ano também foram realizadas diversas cotações e compras de suprimentos e equipamentos de 
informática, sempre apresentado e autorizado pela diretoria.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Cresce a cada ano novos projetos para criação de sistemas para FETAEP ocupando grande parte do expediente 
deste setor que os desenvolvem, pois além de todo o processo criativo também é feito a manutenção dos 
sistemas existentes.

No ano de 2018 foram realizados levantamentos de requisitos, análise e modelagem de dados, desenvolvimento, 
implantação, manutenção e suporte dos seguintes novos sistemas:

ü Controle interno de projetos de convênio SENAR/FETAEP (em linguagem PHP);
ü Controle interno do estoque (para deskop em linguagem java);
ü Criação e envio de clipping - manchetes do dia (em linguagem PHP);
ü Envio e controle de conferência de boletins caixa digitalizados, disponível na área restrita para os 

sindicatos (para web em linguagem PHP);

MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO
Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o colaborador do 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. Também ocorrem ocasionalmente edição de 
pequenos vídeos. 

INFORMÁTICA

Calendário 2019 Banner Folder Crachá Cartaz
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FORMAÇÃO
No ano de 2018 a Secretaria de Formação e Organização Sindical contou com Sr. Claudio Aparecido Rodrigues 
como diretor responsável e Sr. Ademir Mueller como diretor adjunto, tendo em seu quadro técnico a Sra. Luciana 
Polizeli (em substituição a Sra. Paula Shizuka Shirata) e a Sra. Wanessa Franco da Silva.

Fundamentada nos princípios da Escola Nacional de Formação da Contag – ENFOC, que por sua vez contempla a 
Política Nacional de Formação – PNF articulada ao Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário – PADRSS e, ainda, somada aos pilares do Plano Sustentar, a FETAEP vem desenvolvendo ações 
formativas nas suas regionais sindicais.

Entendendo que a formação deve ser continuada, deve estimular a leitura crítica do universo rural, suas dinâmicas 
e demandas, torna-se fundamental questionar antigos valores e construir coletivamente novos saberes que 
contribuam para uma nova postura individual/ coletiva e, consequentemente, se reflita na boa pratica sindical.

Para que isso aconteça de forma mais efetiva, é preciso que a formação esteja cada vez mais próxima da sua base, 
resgatando e fortalecendo a identidade rural, que servirá de motor para a ação sindical.

Em 2018 a FETAEP avançou nesta proposta promovendo a multiplicação criativa de lideranças sindicais em mais 
três regionais, contando sempre com a participação de mulheres, jovens e terceira idade para que assumam o 
compromisso de ecoar os conhecimentos construídos coletivamente, os sentimentos despertados pelas 
vivências e experiências da ENFOC. As regionais sindicais trabalhadas em 2018 foram: Regional Norte (36), 
Regional de Campo Mourão (37) e Regional Vale do Ivaí (38), totalizando mais 111 novos educadores populares 
transformados pelos princípios da ENFOC.

Em 2018 também foi um ano significativo para a formação pensada em dar visibilidade e contemplar particulari-
dades de vida e trabalho dos assalariados rurais, sendo realizada, como um projeto piloto, a primeira ENFOC Assa-
lariados no país. Para tanto, houve 
a contribuição de educadores popu-
lares e da secretaria de assalaria-
dos da FETAEP com o intuito de 
pensar todo o processo, que foi divi-
dido em dois módulos e uma ativi-
dade inter modular, sendo nesta 
realizada cirandas temáticas com 
os trabalhadores assalariados.

ENFOC Regional Norte ENFOC Regional de Campo Mourão ENFOC Regional Vale do Ivaí
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No mês de maio aconteceu o I Encontro da Rede de 
Educadores Populares pela ENFOC do Estado do paraná, 
com 47 participantes. O intuito é revitalizar a atuação do 
educador, motivá-los, pela troca de experiências e 
interação, para que se sintam parte, se reconheçam e se 
despertem para atuar como rede, dinamizando a prática 
sindical na base.

Neste encontro, também houve a troca da assessoria de 
formação da FETAEP, passando aos cuidados da Sra. 
Luciana Polizeli.

Também houve parceria com demais secretarias da FETAEP: na construção da matriz pedagógica de um projeto 
específico para juventude rural, no acompanhamento das ações do Plano Sustentar no Estado, bem como 
realizou juntamente com a secretaria de finanças e administração os encontros da comissão, para elaborar um 

planejamento estratégico das ações da FETAEP e 
sindicatos, como forma de fortalecer a atuação político-
sindical e garantir a sustentabilidade político-financeira 
do MSTTR.

A equipe de formação da FETAEP contou com a 
colaboração do Sr. José Lourenço Cadoná – assessor 
Regional Sul da CONTAG e o apoio financeiro do Fundo 
solidário da ENFOC paras as iniciativas formativas no 
Estado.

FORMAÇÃO

Ainda, como de costume, a secretaria de formação é responsável por organizar o encontro anual de funcionários 
dos STRs, contando sempre com a participação de todas as secretarias da FETAEP para definir temas de maior 
relevância e formas de abordagem dos conteúdos. Este encontro também tem a finalidade de promover a 
interação entre os funcionários dos STRs e deles com a FETAEP, além de alinhar as ações, priorizando o bom 
atendimento aos trabalhadores rurais.

Encontro Funcionários dos STRS

Oficina Estadual sobre Sustentabilidade Político-Financeira
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL
A Organização Sindical opera, em busca do fortalecimento das entidades sindicais, por meio da realização de processos 
administrativos de gestão sindical transparentes e fundamentados na ética.

Dentre os trabalhos da Organização Sindical, houve o acompanhamento de todos os processos que encaminhados ao 
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego no que diz respeito à atualização de dados cadastrais, filiação à Feta-
ep/Contag, solicitação de registro sindical, alteração estatutária, incorporação de extensão de base, enfim, outra ou 
qualquer atualização feita no CNES - Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do MTE.

A Organização Sindical presta orientações aos STTR's utilizando método “passo a passo”, que é disponibilizado na pla-
taforma do site da Federação em forma Cartilha, 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 obje-
tivo é que juntos, STTR e FETAEP, venham evitar erros na documentação dos processos, para que não haja retardo na 
sua validação e deferimento.

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 publicações de deferimento de processos e também 
detectar 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 man-
ter e defender a unicidade sindical, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.

A Organização Sindical analisa, na abrangência estadual e municipal, todos os processos administrativos e assemblei-
as referentes a mudanças no que diz respeito a filiação, estatuto, eleições sindicais, denominação, categoria e base 
territorial, de acordo com a legislação vigente. E ainda tem por prioridade manter o cadastro de ambos atualizado no 
CNES do Ministério do Trabalho e Emprego.

Orientamos todos os Sindicatos, tanto os representantes dos Agricultores (as) familiares como os dos Assalariados 
(as), baseando-se sempre na lei, quanto aos documentos necessários para regularização e atualização como entidade 
de classe no Ministério do Trabalho e Emprego, através da Superintendência Regional do Trabalho.

O Protocolo de processos no Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive participar de discussões com os agentes acer-
ca de possíveis exigências não devidas permaneceu sendo uma atividade usual no ano de 2018 na Organização Sindical.

Sempre buscando orientar e analisar processos acerca da filiação, do estatuto, das eleições sindicais e os processos 
eleitorais, e mudanças de denominação, categoria e base territorial, com o intuito de que sejam feitos em data correta, 
com transparência e em conformidade com a legislação vigente e com o Estatuto Social de cada STTR.

Em destaque no ano de 2018, a aderência ao Sistema na área Restrita e a utilização da Cartilha da Organização Sindical 
pelos Sindicatos foi considerável, a inclusão dos STTR's no Sistema da área restrita do Site, está possibilitando atuali-
zação cadastral, de estatuto e de processo eleitoral.

O Secretário de Formação e Organização Sindical atende efetivamente todos os Sindicatos, inclusive com visitas afim 
de criar laços e a fortalecer a sustentabilidade e representatividade desses STTR's.

O projeto de padronização do Estatuto Social em todos os STTR's do estado do Paraná continua sendo empregado.

Nosso trabalho é criar ferramentas e atalhos que simplifiquem a burocracia exigida pelos Órgãos Governamentais, 
objetivando beneficiar sempre o Trabalhador Rural através do STTR. 

Destacamos que todas as demandas da Secretaria foram realizadas com êxito no ano de 2018.

A Organização Sindical tem a participação efetiva da funcionária do departamento Wanessa Franco da Silva, e contou 
com os préstimos do Sr. Silvio Sales do Nascimento Junior como Diagramador e Desenvolvedor de Sistemas e também 
do Sr. Clodoaldo Gazola como Assessor Jurídico da Fetaep.
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Dentro da Secretaria de Políticas Sociais são desenvolvidas ações quanto à Saúde, que no ano de 2018, esteve sob 
a responsabilidade da diretora Maria Marucha S. Vettorazzi e a colaboração da funcionária Delcinéia W. 
Serconhuk.

Em 2018, a diretora Marucha, reuniu-se junto ao Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Nº 2 entre o Ministério 
da Saúde (MS) e a CONTAG, em Brasília, para debater a situação da saúde do trabalhador e da trabalhadora na 
agricultura, a atual situação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Rural (Cerest's), também 
monitorar o plano de trabalho, entre outros assuntos. 

A reunião contou com a participação da representação das Federações das cinco regiões do País.

SAÚDE

Além destas ações, a FETAEP, novamente aderiu à campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul, realizando 
juntamente com o Coletivo de Mulheres, ações na base, de conscientização e prevenção do câncer de mama e 
próstata, com a coordenação da Secretária de Mulheres.
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A política de previdência social teve como seu diretor responsável o Sr. Carlos Alberto Gabiatto, diretor adjunto o 
Sr. Ademir Mueller e a assessoria do Dr. Clodoaldo Gazola.

ATIVIDADES

O ano de 2018 consolidou a luta do MSTTR do Paraná contra a PEC 287 que tratava da reforma da previdência 
social. Após longos debates e mobilizações por todo o Estado do Paraná, com a participação de dirigentes 
sindicais em sessões das Câmaras Municipais e na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e com diversos 
seminários na CONTAG, a Emenda à Constituição deixou de tramitar no Congresso Nacional.

Também foi o ano que continuamos o processo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica – ACT, para utilização 
da plataforma INSS Digital pelos Sindicatos filiados à FETAEP. Com as recentes modificações na legislação 
previdenciária, o INSS Digital é uma grande ferramenta que poderá atrair novos associados aos Sindicatos. Mais 
de 60 Sindicatos fizeram a adesão. No ano 30 já estavam operando o sistema.

No início do ano de 2018, diretores da FETAEP juntamente com a diretoria do FETAESC (SC) e da FETAG-RS, 
estiveram reunidas com a Superintendência Regional Sul do INSS em Florianópolis. A reunião tratou das 
diferentes interpretações do ACT no que diz respeito a sua formalização pelas Gerências Executivas.

Durante o ano, a Secretaria de Previdência Social da FETAEP participou de diversas reuniões nas Regionais 
Sindicais tratando do tema previdência social. Também participou de diversos encontros municipais e 
intermunicipais, encontro de mulheres e demais atividades nas regionais sindicais.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Assembleia Geral Extraordinária da FETAEP 
02/2018.

Reunião com o Líder do Governo Temer na Câmara dos Deputados, em que ficou 
acertada a retirada dos rurais da PEC 287 (20/02/2018).
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PREVIDÊNCIA SOCIAL

A diretoria da FETAEP esteve reunida com as Gerências 
Executivas do INSS em Cascavel e em Ponta Grossa afim de 
ajustarmos entendimentos com o objetivo de efetivação 
dos pedidos de Adesão dos Sindicatos abrangidos por estas 
Gerências.

Protocolo dos pedidos de Adesão ao INSS Digital – Gerência 
Executiva do INSS em Londrina.

Protocolo dos pedidos de Adesão ao INSS Digital – 
Gerência Executiva do INSS em Maringá.

Protocolo dos pedidos de Adesão ao INSS Digital – Gerência 
Executiva do INSS em Cascavel.

Protocolo dos pedidos de Adesão ao INSS Digital – 
Gerência Executiva do INSS em Ponta Grossa.

Protocolo dos pedidos de Adesão ao INSS Digital – Gerência 
Executiva do INSS em Curitiba.

Capacitação do INSS Digital no STR de Colorado.
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A Erradicação do Trabalho infantil, está inserida na Secretaria de Políticas Sociais, área que também foram desen-
volvidas ações e que em 2018, teve como responsável a diretora Maria Marucha Vettorazzi e colaboração da fun-
cionária Delcinéia W. Serconhuk.

A FETAEP está incluída no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil (FETI) e mensalmente participa das reuniões, 
contribuindo nos debates, buscando meios de amenizar o sofrimento de crianças que trabalham de forma ilegal e 
em situação de risco.

Em 2018, durante o Encontro 
Estadual de Mulheres, realiza-
do nos dias 20 e 21 de março, a 
Dra. Margaret Matos de Car-
valho, Procuradora do Minis-
tério Público do Trabalho -PR., 
abordou sobre o modo de pro-
dução e a exploração do traba-
lho infantil na agricultura fami-
liar, sendo um assunto bem 
polêmico, mas esclarecedor.

No dia 26 de novembro, a FETAEP participou da cerimônia de premiação dos vencedores estaduais do Prêmio 
MPT na Escola. O prêmio tem por objetivo fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobi-
lização, conscientização e prevenção do trabalho infantil. 

Dois trabalhos do Paraná foram vencedores na etapa nacional do prêmio, cuja cerimônia de entrega aconteceu no 
dia 28 de novembro, na sede da Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília, onde foram premiados, o desenho 
"Uma criança feliz é uma criança na escola" (Escola Municipal Professora Greuza Dal Molin, de Realeza) e a música 
"Criança pode ser criança" (Escola Municipal Coronel José Durski, de Prudentópolis).

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Premiação Estadual
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Em 2018, a Secretaria da Terceira Idade, esteve sob responsabilidade da diretora Cleusinete Márcia Prates Nova-
es, tendo como adjunta a diretora Maria Marucha S. Vettorazzi e contou com a colaboração da funcionária Delci-
néia W. Serconhuk.

O trabalho com a Terceira Idade foi desenvolvido através de ações que valorizam a participação e a contribuição 
das pessoas da Terceira Idade e Idosas, dando visibilidade às histórias de lutas e conquistas deste público, favore-
cendo no fortalecimento do movimento sindical de trabalhadores (as) rurais.

A Realização de eventos para a Terceira idade em 2018, objetivou orientar sobre as mudanças previdenciárias e 
seus impactos na vida do trabalhador(a) rural, instruir como não se tornar vítima de fraudes, golpes e empréstimo 
desnecessário, além de alertar de que quem tem lucrado exorbitantemente com isso não são os aposentados(as), 
mas sim as entidades financeiras  e reforçar sobre a importância da alimentação saudável, como forma de preve-
nir doenças, bem como incentivar a organização de Conselhos Municipais do Idoso, na sua inexistência.

TERCEIRA IDADE

Em busca de valorização e reconhecimento, em 2018, o Coletivo de Terceira Idade da CONTAG apontou a necessi-
dade urgente da participação efetiva dos idosos (as) no Itinerário formativo da Escola Nacional de Formação da 
CONTAG (ENFOC); tema principal da Oficina Nacional de Aprofundamento Temático em Políticas Públicas, que 
aconteceu de 16 a 17 de abril, em Brasília, onde a Fetaep esteve presente.

Encontro Terceira Idade em Sapopema

Oficina Nacional de Aprofundamento Temático em Políticas Públicas
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A Secretaria de Políticas Sociais também desenvolve ações de Educação do Campo, e em 2018 contou com a dire-
tora Maria Marucha S. Vettorazzi como responsável e colaboração da funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

No dia 23 de março, a federação esteve representada, no Seminário em comemoração aos 20 Anos da Educação 
do Campo no Estado do Paraná, promovido pela Articulação Paranaense por uma Educação do Campo e realizado 
na UFPR.

A FETAEP realizou o Seminário Estadual de Educa-
ção do Campo, para analisar os avanços e retroces-
sos da Educação do Campo no Paraná, nos últimos 
20 anos, bem como, apontar diretrizes e ações da 
luta pela efetivação do direito da população do 
campo à escola pública no campo e promover o deba-
te entre movimento sindical e governo quanto às 
propostas pedagógicas específicas para a escola do 
campo e que dialoguem com a realidade e o contexto 
se adequando do meio rural.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

A FETAEP realizou o Seminário Estadual de Educação do Campo, para analisar os avanços e retrocessos da Educa-
ção do Campo no Paraná, nos últimos 20 anos, bem como, apontar diretrizes e ações da luta pela efetivação do 
direito da população do campo à escola pública no campo e promover o debate entre movimento sindical e gover-
no quanto às propostas pedagógicas específicas para a escola do campo e que dialoguem com a realidade e o con-
texto se adequando do meio rural.

Seminário Estadual de Educação do Campo

Seminário de Educação do Campo promovido pela APEC

Em 2018, a diretora Marucha Vettorazzi, esteve entre os 32 novos membros titulares 
empossados pelo Conselho Universitário da UTFPR (COUNI). 

O evento aconteceu no Auditório da Universidade Tecnológica em Curitiba, onde acon-
teceu também, a entrega de títulos acadêmicos para personalidades de destaques da 
Instituição.
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A Habitação Rural em 2018 contou com o Sr. Ademir Mueller, diretor responsável, e com a colaboração da funcio-
nária Luciana Polizeli.

Em função dos atrasos na finalização de alguns dos empreendimentos contratados ainda em 2016, somada a 
falta de recursos do governo federal para a manutenção do programa, a FETAEP ficou impedida de ser credencia-
da como entidade organizadora para a execução de novos projetos habitacionais no Estado.

Desses empreendimentos contratados e que ainda estavam em andamento, em 2018 foram finalizados e entre-
gues quatro. No mês de março foram inauguradas as 10 casas do empreendimento de Cantagalo, em julho as 09 
casas de Tomazina, em agosto foi a vez de Barracão, sendo entregues 16 casas e, por fim, no mês de novembro 
houve a inauguração das casas do empreendimento de Virmond, beneficiando 19 famílias com uma casa nova no 
meio rural.

HABITAÇÃO RURAL

Virmond - 19 UHsBarracão - 16 UHs

Cantagalo - 08 UHs Tomazina - 09 UHs

No mês de março, houve a participação da assessoria da FETAEP no Seminário Nacional sobre Habitação Rural, 
realizado em Brasília. Neste momento foram discutidas as dificuldades enfrentadas pelas Federações em conse-
guir o credenciamento junto ao Ministério das Cidades, bem como a publicação da portaria com prazo extrema-
mente reduzido para a nova remessa de contratações, sendo inviável até mesmo para a Caixa Econômica Federal 
dispor de recurso humano para analisar e contratar toda a demanda em 30 dias. Uma comissão foi direcionada 
para analisar a portaria vigente e propor adequações e/ou melhorias em futuras negociações com o governo.
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Em dezembro foi realizada uma reunião com a participação da diretoria e assessoria da FETAEP, com a QICOMEX, 
com os presidentes dos sindicatos e um representante da comissão de beneficiários dos Municípios com obras 
pendentes, cuja finalidade era entender as dificuldades na finalização desses empreendimentos, repactuar acor-
dos e estipular prazos e penalidades caso não seja cumprido o que foi decidido em reunião.

Nesta reunião foi entregue à FETAEP a documentação final do empreendimento de Araruna (08 casas) para proto-
colo no Banco do Brasil.

Sobre a Cooperativa Habitacional Rural do Paraná – COOHARP, em 2018 continuou sem operar. Cabe ressaltar 
que, estatuariamente, vem cumprindo as exigências legais, realizando suas assembleias.

O departamento, em 2018, continuou se empenhando para orientar procedimentos previstos normativamente e 
esclarecer dúvidas via ofícios, e-mail e telefonemas aos sindicatos que trabalham o programa, bem como resolver 
impasses gerados durante a execução das obras em andamento.

HABITAÇÃO RURAL
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A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais foi constituída pelo diretor titular, Sr. Carlos Alberto Gabiatto e 
diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. Contou com a assessoria jurídica do Dr. Clodoaldo Gazola.

A Secretaria de Assalariados coordena a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho nos municípios onde não 
há representação por Sindicato. Esta negociação é realizada junto à Federação patronal.

Presta assessoria aos Sindicatos filiados na análise de propostas de negociação bem como auxilia na inserção dos 
termos no Sistema Mediador. Dá suporte informativo e consultivo. 

No mês de novembro a Comissão de Assalariados e Assalariadas Rurais da FETAEP esteve reunida para discutir e 
aprovar a Pauta de Reivindicação unificada da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020. Também foi apresen-
tado um relatório das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas em 2018. 

Em 2018 foram registradas no Sistema Mediador 70 Convenções Coletivas de Trabalho com período de vigência 
ativo. O menor piso salarial negociado foi de R$ 980,00. A média dos pisos salariais negociados foi de R$ 1.179,24, 
o que representa um ganho de 23,61% em relação ao mínimo federal. O maior piso salarial firmado foi de R$ 
1.359,61, o que representa um ganho real de 42,52% em relação ao mínimo federal.

ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAL
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OUTRAS ATIVIDADES

A Fetaep participa do Conselho Estadual do Trabalho, sendo membro titular representante dos trabalhadores atra-
vés da CTB, tendo como representante o Sr. Carlos Alberto Gabiatto.

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; participação na Comissão de Colabora-
ção com a Inspeção do Trabalho – CCIT junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná; Par-
ticipação na Comissão Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados – CNATRE. O Dr. Clodoaldo Gazola é res-
ponsável pelas assistências nas homologações de rescisão de contrato de trabalho. Presta assessoria aos Sindi-
catos 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 res-
cisões de contrato de trabalho; análises e pareceres sobre propostas de Convenções e Acordos Coletivos de Tra-
balho, quando solicitados pelos sindicatos filiados; acompanhamento dos processos de Dissídio Coletivo em tra-
mitação; participação nas reuniões do Coletivo Nacional de Assalariados da CONTAR; envio de correspondências; 
cópias de legislação, apostilas e cartilhas trabalhistas aos Sindicatos filiados para orientação e outras atividades 
relacionadas ao assalariamento rural.

ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS

Reunião da Comissão de Assalariados e Assalariadas Rurais da FETAEP (Novembro/2018)
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O departamento de Política Agrícola da Fetaep contou com o Sr. Marcos Junior Brambilla como diretor responsável 
pela pasta e a Sra. Ana Paula Conter Lara assessora. 

A Fetaep junto com a regional Oeste organizou o show Rural 2018, com o tema faça acontecer, que ocorreu nos 
dias 05 a 09 de fevereiro, no total foram 3.248 agricultores familiares, no qual foram organizados pelos Sindicatos 
dos Trabalhadores Rurais da Regional Oeste do Paraná. Na oportunidade os agricultores além de ficarem sabendo 
mais a respeito da atuação da Fetaep também puderam se atualizar em diversos temas como: adubação, biotec-
nologia, café, diversificação, mandioca, milho, pesquisa e extensão rural, soja, variedades, híbridos, avicultura, 
pecuária, suinocultura, ervas medicinais, apicultura, solo, reflorestamento e máquinas.

Durante todos estes dias do show rural a Fetaep esteve envolvida em uma série de atividades e reuniões de dis-
cussões importantes para a agricultura familiar, destacando a audiência que ocorreu na sexta dia 09 de fevereiro 
sobre regularização fundiária em faixa de fronteira, na ocasião o INCRA apresentou sobre a regulamentação da Lei 
13.178/2015 que trata sobre a titulação de terras, tema extremamente importante para o Paraná e para a região.

AGRÍCOLA

Para atualizar aos dirigentes e funcionários dos STRs foi realizado em abril uma capacitação da Declaração de Apti-
dão ao Pronaf- Dap, Coban, Imposto Territorial Rural- ITR e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural- CCIR, que 
contou com a participação de 95 pessoas, entre elas dirigentes sindicais e funcionários dos STRs, com o objetivo 
de melhorar o atendimento aos agricultores familiares e também realizar de forma correta o preenchimento des-
tes documentos, visto a importância de cada um deles para os agricultores.
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Os eventos de divulgação do plano safra iniciou no começo de julho, na regional de Curitiba, o secretário de política 
agrícola, Marcos Junior Brambilla, percorreu 
todo o Paraná, para transmitir as novidades do 
plano safra e também discutir com a regional o 
porquê da diminuição de Daps no Paraná.

Foram no total dez eventos nos seguintes muni-
cípios: Curitiba, Saudade do Iguaçu, Guaraniaçu, 
Campo Mourão, Umuarama, Santo Antônio da 
Platina, Jaguapitã, Paranavaí, Ivaiporã, Guarapu-
ava.

AGRÍCOLA

Para levar também as informações destas mudanças ocorridas no Pronaf, a 
cartilha da Fetaep, foi confeccionada, e contou com várias experiências de 
agricultores que acessaram o crédito e tiveram melhora nas suas condições 
de vida.
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Em setembro foi realizado reunião com os assessores do convênio entre a Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores Familiares do Estado do Paraná- Fetaep e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e extensão 
rural- Emater, para discutir os trabalhos realizados até o momento, no qual cada um fez uma apresentação dos 
eventos realizados na regional, o público atendido e envolvido e as principais metas até ao final do ano visando o 
desenvolvimento destas famílias no campo.

Também em setembro realizamos o coletivo de 
política agrícola, para dirigentes sindicais, no qual 
foram tratados dos temas: agroindústria, merca-
dos e turismo Rural como agregação de valor 
para a agricultura familiar, Programa de Aquisi-
ção de Alimentos- PAA, experiência de um agri-
cultor e presidente da Associação dos Olericulto-
res e Fruticultores de Carlópolis-APC, Mercados 
para a Comercialização dos Produtos da Agricul-
tura Familiar, Programa Nacional de Alimentação 
Escolar- PNAE, com o objetivo de destacar a 
importância da organização para o desenvolvi-
mento rural sustentável com geração de renda 
para os agricultores familiares.

Participamos das reuniões do Programa Integrado de Conservação de Solo e Água do Paraná- PROSOLO e tam-
bém da rede de Agropesquisa, para assim estarmos acompanhando os avanços realizados, como foi o caso de 
várias pesquisas em andamento.

Com relação ao COBAN foram firmados sete contratos, somando um total 34 contratos. Também é realizado o 
controle do recurso para os repasses dos valores recebidos dos STRs dos contratos realizados, bem como o Bônus 
de Adimplência.

O departamento continua participando ativamente de vários conselhos como: Comitê Gestor do Programa Inte-
grado da Conservação do Solo e da Água do Paraná,  Conselho Administrativo do Emater, Câmara Técnica de Ater, 
Câmara Técnica de Desenvolvimento Territorial, Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária-CONSEA, Conse-
lho fiscal do SENAR/PR, Conseleite, Comissão representativa dos Fumicultores e Conselho Fiscal da Contag.

Também fazemos parte da banca da análise dos projetos do Programa Empreendedor Rural-PER, no qual são 
selecionados três melhores projetos, que são premiados com viagens técnicas, neste ano foram 89 projetos ana-
lisados.

Outra importante comissão que o departamento faz parte é no julgamento Regional da Comissão Especial de 
Recursos – CER do PROAGRO, onde são analisados todos os recursos para o seguro agrícola.

Neste ano para tratar das questões do Pronaf e Daps foi criado um grupo de Trabalho do Pronaf que conta com a 
participação também do Banco do Brasil, Emater, SEAD, APEPA, neste grupo os temas que mais impactam os agri-
cultores são tratados para avançarmos de forma contínua.

E durante o ano todo o departamento realizou os recadastramentos dos STRs no sistema da Dap (RECAD), para 
que assim os STRs continuassem com acesso no sistema para emissão das declarações.

AGRÍCOLA
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Durante o ano de 2018 a Secretaria de Política Agrária contou com o Diretor responsável Alexandre Leal dos San-
tos, com o Analista Matheus Pereira Ramos e com a funcionária Daiane Kielt Ribeiro.

A Secretaria de Política Agrária tem como principal objetivo assegurar os 
direitos dos/as trabalhadores/as rurais assentados da reforma agrária, 
bem como acompanhar os processos dos acampados no estado junto ao 
órgão responsável – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA. Sendo assim, as atividades realizadas são no sentido de rei-
vindicar e intermediar ações junto aos órgãos competentes que garan-
tem o andamento das políticas públicas de acesso à terra.

Foi realizado uma comissão agrária juntamente com representantes do MAPA e da SEAB.

AGRÁRIA

Participamos também da reunião do Coletivo de Política Agrária da CONTAG, o encontro reuniu, em Brasília, secre-
tários e assessores. Como temas principais tivemos a Reforma Agrária e o Programa Nacional de Crédito Fundiário. 

No âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário o ano de 2018 foi um ano de muitos esforços para a reto-
mada do Programa, tendo em vista, a extinção do MDA. Foram analisadas pelo departamento 22 propostas de 
assunção de dívida e 21 propostas do Pronaf.

Participamos, juntamente com alguns representantes das regionais sindicais, no qual cobramos o lançamento do 
Novo Programa Nacional de Crédito Fundiário e também traçamos metas para o ano de 2019, na ocasião a 
FETAEP apresentou uma experiência exitosa de acesso ao Programa.

Participamos das reuniões da Câmara Técnica do Crédito Fundiário, no qual é feita a aprovação das novas propos-
tas de financiamento e processos administrativos.

Comissão de Agrária

Capacitação de Técnicos PNCF (9 e 10)
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Durante o ano de 2018 a Secretaria de Jovens contou com o diretor responsável Alexandre Leal dos Santos e com a 
funcionária Daiane Kielt Ribeiro.

Projeto de Formação CAMPO JOVEM 

Com o objetivo de pôr em prática o Projeto de Formação Campo Jovem, 
reunimos a Comissão de Juventude da FETAEP, assessores regionais e 
representantes sindicais para definir as datas e discutir a programa-
ção do CAMPO JOVEM. Também diagnosticar os principais desafios 
para o avanço das políticas em favor da juventude trabalhadora rural.

Pensando em levar conhecimento e formação para a juventude rural 
em 2018 realizamos o projeto de Formação intitulado CAMPO JOVEM nas dez regionais sindicais da FETAEP.  

Os eventos aconteceram entre os meses de maio e novembro de 2018 e tiveram como conteúdo programático: 
História e Concepção do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR; Visitas Técni-
cas; Resgate histórico do Desenvolvimento da Agricultura Familiar e perspectivas para o futuro e as Alternativas 
de renda e políticas públicas para jovens da Agricultura Familiar.

Os eventos promoveram a formação de mais de 500 jovens em todo o Estado, possibilitando a qualificação para 
futuras ações de incentivo à permanência do jovem no campo. Oportunizar a formação para a juventude trabalha-
dora rural é fundamentar sua permanência na terra promovendo assim a Sucessão Rural, conscientes de que a 
população do campo tem o direito de ser reconhecido pelo seu valor e responsabilidade de levar alimento a toda 
uma nação.

JUVENTUDE

Mês 09 - Campo Jovem São Jorge do Oeste (10)              Mês 09 - Campo Jovem Tamarana (06)

Mês 09 - Campo Jovem Astorga (04) Mês 08 - Campo Jovem de Contenda e Lapa (16)
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JUVENTUDE

Mês 07 - Campo Jovem Irati (18) Mês 07 - Campo Jovem Inácio Martins (13)

Mês 07 - Campo Jovem São José da Boa Vista (12) Mês 07 - Campo Jovem Goioxim (09)

Mês 05 - Campo Jovem Figueira (25) Mês 05 - Campo Jovem Mandirituba (22)

Mês 06 - Campo Jovem Boa Ventura São Roque (25) Mês 06 - Campo Jovem São Tomé (22)
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No ano de 2018, a Secretaria de Mulheres esteve sob a responsabilidade da diretora Maria Marucha S. Vettorazzi e 
da funcionária Delcinéia W. Serconhuk.

No Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a Secretária de Mulheres, Maru-
cha Vettorazzi, se faz presente, levando ao conhecimento de outros segmen-
tos e sociedade “como vivemos no campo”, dando visibilidade e maior emba-
samento às necessidades das trabalhadoras rurais, para que as políticas 
públicas e outros programas de governo beneficiem as mulheres rurais de 
maneira mais eficiente.

Em 2018, a unidade móvel esteve presente em muitos municípios do Paraná, onde 
a equipe fez atendimentos com encaminhamentos e atendimento de conscientiza-
ção e divulgação. Lembrando que as unidades móveis foram uma das conquistas 
do MSTTR.

Durante o ano, Marucha, participou de eventos, seminários, palestras e encontros, realizados pelos STTRs e Regi-
onais Sindicais, dos quais foi convidada para levar a informação às bases e ter um contato pessoal com as agricul-
toras trabalhadoras rurais. 

MULHERES

Reunimos, em dois eventos estaduais, várias lideranças femininas do meio rural para discutir e debater o atual 
papel da mulher dentro das propriedades rurais e discutir todos os temas relacionados às mulheres, inclusive o 
combate à violência contra a mulher, que na área rural é ainda mais difícil a denúncia e detecção dos casos.

Encontro de Mulheres em São José dos Pinhais Encontro de Mulheres em Virmond

Encontros Estadual de Mulheres



31AnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 201820182018 FETAEPFETAEPFETAEP

A Secretaria de Mulheres, através da Fetaep e Contag, participou em vários momentos, da Comissão Nacional de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais, buscou fortalecer as ações de massa, assim como a Marcha das Margaridas que 
sempre trouxe como foco a Luta por um Brasil com Soberania Popular, Democracia, Justiça, Igualdade e Livre de 
Violência.

Ainda em 2018, Marucha participou de um documentário, exibido na TV Evangelizar, intitulado Mulheres Invisíve-
is, no qual tratou sobre a discriminação e a violência vivida pela Mulher do Campo. A Secretária de Mulheres foi 
uma das entrevistadas e auxiliou aos responsáveis pela matéria a entrar em contato com outras mulheres agri-
cultoras trabalhadoras rurais, as quais trouxeram um pouco da realidade de vida da mulher do campo e contaram 
suas histórias trazendo muita reflexão à sociedade sobre a violência no meio rural.

MULHERES
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MEIO AMBIENTE
Durante o ano de 2018 a Secretaria de Política Agrária contou com o Diretor responsável Alexandre Leal dos San-
tos, com o técnico do EMATER Matheus Pereira Ramos e com a funcionária Daiane Kielt Ribeiro.

Com a contribuição do Instituto Ambiental do Paraná – IAP atualizamos informações sobre o Cadastro Ambiental 
Rural e o Código Florestal. Outro tema relevante foi a utilização das energias renováveis, a exemplo do biogás rea-
lizado a partir dos dejetos de suínos, bovinos e aves. 

CAR – Cadastro Ambiental Rural

O departamento atende várias dúvidas referente ao preenchimento do cadastro e as retificações. Também refe-
rente à liberação de licenças ambientais.

Prestamos atendimentos referente a portaria 154/2017 do IAP, no qual os agricultores que assinaram os Termos 
de Compromisso com o antigo SISLEG e que não cumpriram em parte ou na sua totalidade deveriam protocolar 
um ofício nos escritórios do IAP solicitando a revisão, para se adequar à nova legislação ambiental.

A Fetaep tem representação no Conselho Estadual de Meio Ambiente, na Câmara técnica meliponicultura, na 
Sema/Cema - Câmara Temática de Biodiversidade, Biomas  e educação ambiental, no Fórum Permanente da 
agenda 21 Paraná, no Grupo de Trabalho para a Construção da Política Estadual de Biodiversidade e no Conselho 
Gestor da APA da escarpa Devoniana.



33AnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 201820182018 FETAEPFETAEPFETAEP

ARRECADAÇÃO
O Departamento de arrecadação em 2018 teve como diretor responsável o Sr. Claudio Aparecido Rodrigues e 
como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller. O departamento contou ainda com os funcionários Sra. Solange do 
Rocio Seer Halmata, Srta. Kerolen Renko Pereira, Sr. Sérgio Luiz Bernert e Sr. Rodrigo Ferraz Borsatto. Contou 
ainda com a estagiária Sra. Thaiane Thais Carneiro.

Contribuição Sindical do Agricultor Familiar e Contribuição Sindical do Assalariado Rural
Em 2018 a COMAR fez a inclusão de cadastros no Sistema WEB de 301.211 propriedades rurais até 72 hectares. 
Foram encaminhadas via correio 216.466 guias, as demais foram encaminhadas conforme solicitação dos 
sindicatos. Essas novas inclusões possibilitaram a cobrança em atraso de agricultores familiares que ainda não 
possuíam cadastrados.

Contribuição Confederativa do Assalariado Rural
Foram geradas e recolhidas 12.509 guias de Contribuição Confederativa do Assalariado Rural, mantendo os 
recolhimentos efetuados em 2017. 

Contribuição Assistencial/Negocial Mensal
Foram geradas e recolhidas 8 guias de Contribuição Assistencial do Assalariado Rural, contribuição incluída no 
Sistema Web em 2018.

Reversão Salarial/Negocial Anual
Foram geradas e recolhidas 12.509 guias de Reversão Salarial do Assalariado Rural, incluída no Sistema Web em 
2018.

Mensalidade Social do Aposentado
Temos 186 (cento e oitenta e seis) municípios integrados no sistema da Mensalidade Social do Aposentado via 
Contag, foram encaminhadas durante o ano 1.153 (mil e cento e cinquenta e três) novas autorizações, 2.458 (duas 
mil, quatrocentas e cinquenta e oito) cancelamentos, hoje temos 34.928 (trinta e quatro mil, novecentas e vinte 
oito) autorizações sofrendo desconto.

REUNIÕES
No dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, foi realizada encontro do Comissão Ampliada de Finanças com a finalidade 
de analisar os resultados da oficina realizada em 16 e 17 de novembro de 2017, com leitura da memoria do 
encontro e apresentação de gráficos e levantamentos sobre potencial de arrecadação em várias frentes de 
atuação, foi elaborado o Plano Estratégico para ano de 2018.

No mês março e abril foram realizadas reuniões nas regionais com a nova fase do Plano Sustentar e explanação do 
Plano Estratégico que se estende a todo MSTTR, preparando assim multiplicadores dentro das regionais, para 
implementar as ações na base.
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No dia 22 e 24 de agosto de 2018, aconteceu a Oficinal Estadual de Sustentabilidade Político – Financeira do 
MSTTR, onde foi discutido a Organização Sindical, Sustentabilidade Político –Financeira resgatou-se a 
caminhada do Plano Sustentar no âmbito Nacional e Estadual, o quanto se avançou nos últimos quatro anos em 
relação à atuação de das entidades, avaliou-se que atuação das entidades foi positiva, principalmente nas 
mobilizações de massas que lutam para manter os diretos dos trabalhadores rurais, a qualificação dos serviços 
oferecidos através de cursos ministrados aos funcionários e diretores dos sindicatos e federação, mas ainda 
temos muito que avançar.

Em dezembro aconteceu na CONTAG a Oficina Nacional, onde foram apresentados os diagnósticos das Oficinas 
Estaduais e discutidos os rumos a serem tomados diante do novo cenário político, foi definido que em 2019 serão 
realizadas nos estados Oficinas de Formação com a presença de representantes da CONTAG, com o objetivo de 
definir estratégias de ação de acordo com a peculiaridade de Estado. 

ARRECADAÇÃO
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FINANCEIRO
O Departamento Financeiro da FETAEP em 2018 teve como diretor responsável o Secretário de Finanças e Admi-
nistração Sr. Claudio Aparecido Rodrigues e, como diretor adjunto o Presidente Sr. Ademir Mueller. Em 2018, o 
departamento contou com os colaboradores Rodrigo Ferraz Borsatto e Eni Vilas Boas Medeiros.

Relatamos  abaixo as atividades desenvolvidas pelo departamento financeiro.

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

Análise e Planejamento financeiro
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.

Contas a pagar
Responsável por controlar os pagamentos realizados pela Entidade, por exemplo:

Recebimento, conferência e agendamento de pagamento dos documentos de cobrança emitidos por fornecedo-
res; Pagamento e adiantamento de salários a colaboradores; Recebimento e preenchimento de guias para paga-
mento de impostos, multas e encargos; Preparação de cheques ou documentos bancários para liquidação de paga-
mentos; 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 (Inclu-
são, exclusão e pagamento); Seguro de vida (Inclusão, exclusão e pagamento). Passagem aéreas (Cotação, agen-
damento, alteração, compra e pagamento); Pagamento de 1% para microrregiões; Pagamento de delegados sin-
dicais; Pagamento de assessores; Realização de relatórios de despesas e emissão de recibos de mão-de-obra. 
Prestar informações sobre boletos e notas pendentes.

Contas a receber
Controla todo o recebimento das receitas geradas pela Entidade. Exemplo: Recebimento das Receitas de Mensali-
dades, Contribuições Confederativas de Assalariados, Mensalidades dos Sócios Aposentados, Aluguel de aloja-
mentos, Reembolso de alimentação, Reembolso de multas de transito; Apuração das vendas de bebidas e refei-
ções; Recebimento e Conferência das informações de cobrança (confirmação de entrada de cobranças); Realiza-
ção da conciliação bancária das operações de cobrança; 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 contribuído para a redução do uso documentos impressos e consequentemente a redução de des-
pesas pelo correio.  Gerando mais agilidade e melhor controle das operações.  

Controle bancário
Realiza toda a conciliação da movimentação bancária da empresa, como: extratos bancários, pagamentos, che-
ques emitidos, tarifas cobradas, duplicatas colocadas em cobrança bancária, investimentos financeiros em Certi-
ficado de Depósito Bancário (CDB) e do Recibo de Depósito Bancário (RDB), renda fixa de longo e curto prazo. Con-
trole e recarga de cartões corporativos.
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Controle de Estoque
Controle de certas mercadorias que estão no espaço físico da Entidade.

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

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

Fluxo de caixa
Recebimento (físico ou eletrônico) dos dados de entradas e saídas de caixa; Ajuste sobre os dados de entradas e 
saídas de caixa; Elaboração de projeções de dados de entrada e saída de caixa; Consolidação da posição bancária 
diária da empresa; Fechamento mensal do caixa; Realização de simulações (cenários) com o fluxo de caixa; Elabo-
ração de análises sobre as principais informações fornecidas pelo fluxo de caixa.

Operações bancárias
Serviços de pagamento e entrega de documentos em bancos e órgãos externos.

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

Prestação de contas para convênio 
Orientação, correção e conferência de prestação de contas de eventos, bem como a execução da prestação de con-
tas 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 reci-
bos referentes ao pagamento das passagens dos eventos; Registros das prestações de contas enviadas ao con-
vênio, através de remessas devidamente protocoladas.  

Relatórios de viagens para prestação de contas
Desenvolvimento, controle e alimentação de planilhas.

Relação de sindicatos em débito 
Levantamento e controle mensal de eventuais pendências com a FETAEP há mais de 6 meses.

FINANCEIRO



37AnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 201820182018 FETAEPFETAEPFETAEP

CONTABILIDADE
O departamento de contabilidade em 2018 teve como diretor responsável o Sr. Claudio Aparecido Rodrigues – 
secretário de finanças e administração e como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller – presidente. Contou ainda 
com o contador Sr. Sérgio Luiz Bernert e o auxiliar contábil Sr. Marcos Roberto Lemos. 

Algumas atividades desempenhadas no departamento de Contabilidade:

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

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

ü Arquivo de documentos (Boletins de Caixa);

ü Codificação de Boletins Caixa, para aqueles que ainda não possuem o Programa CaixaW;

ü Digitação de ECD e ECF. Neste exercício foram enviados para a Receita Federal as declarações corresponden-
tes a Escrituração Contábil Digital e Escrituração Contábil Fiscal, dentro do prazo;

ü Orientações aos Funcionários para Confecção de Boletins de Caixa, dentro do Sistema de Contabilidade Sindi-
cal com relação a Unificação do Plano de Contas Nacional para Entidades Sindicais;

ü Preenchimentos de Formulários junto a: Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho, Ministérios da Pre-
vidência Social, Caixa Econômica Federal e outros;

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

ü Auxílio no levantamento de dívidas dos STTRs com a Fetaep para pagamentos dos 6% (5% para a FETAEP e 1% 
para a CONTAG) e 10%;

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

ü Até a data de 31/maio/2018 tivemos um total de 155 Balanços encerrados do exercício de 2018, e temos 25 
STTR´s que faltam fechar seus Balanços de 2018 pela falta de documentação (contábil e bancária)

ü Para os 25 STTR´s que não enviaram suas contabilidades, foi avisado por e-mail de que estão sujeitos a pagar 
multa de R$ 250,00 por mês de atraso junto a RFB. Avisados previamente, seja por e-mail ou telefone.

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

ü Responsável pelo RH da Fetaep; confecção de Folha de Pagamentos dos funcionários da Fetaep, com os 
Encargos Sociais decorrentes da folha;

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

ü Consultas através do ECAC na Receita Federal do Brasil para verificar situação fiscal dos Sindicatos que solici-
tam para tirar Certidão Negativa;
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CONTABILIDADE

ü Assessoramento aos funcionários dos STTRs com aplicação de cursos sobre contabilidade na elaboração dos 
boletins de caixa, tanto na capital como nas bases das regionais do estado;

ü Assessoria ao Departamento de Arrecadação e Financeiro da Fetaep.

ü Participação de reuniões: Comitê do E-social e CAEPF em Belo Horizonte; Curso do E-social em Curitiba, Assis 
Chateaubriand, Umuarama, Apucarana, São João, Campo Mourão, Munhoz de Mello, Santo Antônio da Platina, 
Paranavaí e Guarapuava; Encontro Contadores em Brasília; Encontro da CONTAR; Assembleia Ordinária de 
prestação de contas na FETAEP; Encontro com Diretores sobre E-social na FETAESC; Curso dos Funcionários 
para atualizar seus conhecimentos; Encontro dos Contadores do Brasil; Coletivos da CONTAG;  Reunião dos 
Contadores para tratar do Esocial e CAEPF.

Funções Extras do Marcos:

ü Impressão de Etiquetas (correspondências aos STTRs.);

ü Serviços de motorista para protocolar documentos;

ü Serviços para despachar correspondências.
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FETAEP EM 2018 COMPLETOU 55 ANOS.
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DIRETORIA FETAEP - GESTÃO 2015/2019
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(41) 3322-8711 (41) 9 9989-1267

www.fetaep.org.br fetaep@fetaep.org.br

facebook.com/fetaep youtube.com/fetaep

Rua Piquiri, 890 | Rebouças | Curitiba | PR | 80230-140
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