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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 2019.

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.

Cultivamos as parcerias já existentes, os convênios e acordos de cooperação 
técnicas já assinados, mas também buscamos novas parcerias e novos acordos que 
vêm beneficiar a classe da agricultura familiar.

Amadurecemos em nossos projetos, crescemos e atendemos muitas demandas da 
agricultura familiar e de nossa base sindical, buscando sempre trazer para o nosso 
convívio os sindicatos que ainda encontravam distanciados.

O nosso sucesso em 2019 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 2020 podendo contabilizar novas conquistas, cumprir 
as metas traçadas pelo MSTTR e sempre buscando o sucesso para a nossos 
agricultores familiares, sindicatos e federação.

Contem sempre conosco!

Marcos Junior Brambilla
Presidente

INTRODUÇÃO
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O Ano de 2019 foi um ano de vários desafios e muito trabalho para o Movimento Sindical de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do Estado do Paraná. 

Foi um ano eleitoral e peculiar no que diz respeito ao processo eleitoral. Sendo assim, a Fetaep foi administra-
da pelo Sr. Ademir Mueller até o mês de abril. Após o mês de abril, foi administrada pelo Presidente Sr. Marcos 
Junior Brambilla. Contou ainda 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 de cada área. 

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 no intuito de alcançar melhorias para a classe 
de trabalhadores/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 trabalha-
dores/as rurais do estado.

Durante o ano de 2019, a Fetaep participou das reuniões e encontros de conselhos, comissões, fóruns, comi-
tês, grupos de trabalho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias Municipais, Ministérios, Supe-
rintendências 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, den-
tre outras que que nos foi solicitada a participação da Fetaep ou que trabalhamos e conseguimos uma cadeira 
de representação dos agricultores familiares. 

O ano de 2019 também foi marcado por diversos eventos de capacitação técnica para dirigentes sindicais e 
funcionários de sindicatos dos trabalhadores rurais.

ASSEMBLEIAS DA FETAEP
Houve quatro assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2019, sendo: Assembleia Geral Extraordinária 
para tratar da convenção coletiva de trabalho e assuntos gerais. Assembleia Geral Extraordinária para tratar 
da Apresentação de Resumo do Balanço Patrimonial, dívidas e ônus até 22 de abril de 2019; Declaração da 
Vacância da Administração da Fetaep a partir do fim do mandato 2015/2019; Discussão e Aprovação das 
Regras para composição, eleição e tempo de mandado de junta governativa provisória e respectivo conselho 
fiscal; Eleição e posse da Junta Governativa provisória e conselho fiscal da Fetaep. Assembleia Geral Ordinária 
para tratar da Prestação de contas do exercício de 2018; e, Assembleia Geral Ordinária para tratar da Previsão 
Orçamentária para o ano de 2020 e Suplementação 
Orçamentária de 2019.

A Federação esteve também em encontros, reu-
niões, assembleias, posses, comemorações, con-
fraternizações, seminários e outros eventos reali-
zados pelos STRs ou Regional Sindical, da qual foi 
convidada e teve disponibilidade de agenda.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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ELEIÇÕES SINDICAIS

Houve a convocação de eleição para renovação da direção da Fetaep, que 
deveria ter acontecido em abril de 2019, porém, dado alguns percalços duran-
te o processo e pedido de impugnação de candidatos, foi cancelada a eleição 
em abril e convocada uma eleição para Junta Governativa. 

Em abril foi eleita uma Junta Governativa e respectivos Conselho Fiscal pelo 
período de seis meses, conforme determina o estatuto social da Fetaep. 
Durante este período a Fetaep foi administrada pela diretoria executiva desta 
Junta Governativa, contando com os Senhores Marcos Junior Brambilla 
(presidente), Aparecido Callegari (Secretário Geral) e José Amauri Denck 
(Secretário de Finanças e Administração).

A Junta Governativa, além de administrar a Fetaep e atender às demandas de 
todas as secretarias, trabalhou o processo de convocação de Eleição para 
nova diretoria da Fetaep, a qual foi eleita Chapa Única no mês de setembro.

No dia 22 de outubro foi realizada a posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal 
para o mandato de 2019/2023. A solenidade contou com a presença de mais de 200 pessoas, entre dirigentes 
sindicais, representantes de instituições e empresas parceiras, representantes do governo do estado, Contag, 
etc. Destacamos, além dos principais participantes que são nossos representes dos sindicatos, a presença do 
governador Carlos Massa Ratinho Júnior, do secretário estadual da Agricultura Norberto Ortigara, do secretário 
estadual do Planejamento Valdemar Bernardo Jorge, Deputado Estadual Anibelli Neto, presidente da Faep 
Ágide Meneguette, presidente da CTB-PR José Ferreira Lopes, presidente do IDR Natalino Avance de Souza, 
presidente da FETARP Carlos Alberto Gabiatto, ex-presidentes e ex-diretores da Fetaep. Estiveram também 
presentes Dirigentes Sindicais das Fetags de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Sr. Antoninho Rovaris, 
secretário de política agrícola da Contag, representando a Contag, deu a posse aos novos diretores e conselhei-
ros fiscais.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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PARANÁ LIVRE DE AFTOSA

A Fetaep, através de sua diretoria, lideranças 
sindicais, técnicos e produtores rurais de todas as 
regiões do estado participaram da Audiência 
Pública Paraná Livre da Febre Aftosa sem 
Vacinação, realizada na Assembleia Legislativa do 
Paraná, no dia 28 de agosto. A FETAEP mobilizou 
uma comitiva com mais de 400 agricultores famili-
ares que presenciaram um momento histórico 
para a produção paranaense de aves, suínos, 
bovinos e leite. 

A audiência foi um dos passos para o estado 
conseguir o reconhecimento internacional do 
Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação, sendo antecipada por cinco fóruns regionais em 
Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Paranvaí e Pato Branco, tendo participação da FETAEP em todas.

A audiência pública foi proposição do deputado estadual Anibelli Neto e o reposicionamento sanitário do 
Paraná também foi defendido por várias autoridades e instituições.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o governador Carlos Massa Ratinho 
Junior assinaram, no dia 15 de outubro, instrução normativa suspendendo a vacinação no estado contra a 
febre aftosa nos rebanhos de bovinos e bubalinos, a partir de 31 de outubro, solenidade da qual o Sr. Marcos 
Junior Brambilla, presidente da Fetaep, participou juntamente com os demais diretores e dirigentes sindicais 
da região de Curitiba.

Foi um momento muito importante para o estado e para os agricultores familiares. Com esse novo padrão de 
qualidade, a produção agropecuária pode expandir, os produtos passaram a ter maior valor agregado e, com 
isso, melhor remuneração em toda a cadeia produtiva.

O ato representou uma etapa decisiva para o reconhecimento do Paraná como área livre de febre aftosa sem 
vacinação pelo Ministério da Agricultura, com previsão para reconhecimento pela Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE), em maio de 2021.

Além disso, a instrução normativa também determina que a Secretaria de Defesa Agropecuária edite as 
normas de restrição e controle do trânsito de animais no estado, para adoção a partir de 1° de janeiro de 
2020. Após o estado ser reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação, passa a vigorar, conforme 
legislação atual, as demais regras de trânsito de animais suscetíveis à doença e seus produtos.

Em seminário realizado em junho de 2019, o diretor presidente da Adapar, Otamir César Martins, assinou um 
termo de colaboração com a FETAEP para que os sindicatos filiados à federação possam, mediante capacita-
ção dos seus funcionários, realizar o serviço de emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento oficial 
para trânsito de animais e ovos férteis. Isso facilitou o trabalho dos produtores e da própria Adapar.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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EMPREENDEDOR RURAL
Em 2019 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 Rurais 
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 solenidade de 
encerramento das atividades do programa, na abertura, pronuncia-
mentos, apresentação dos projetos, debates da turma, palestras, 
formatura e jantar de confraternização. Neste ano, mais de 5 mil 
pessoas participaram do Encontro que trouxe uma proposta de retorno 
às origens. O tema teve como objetivo levantar discussões acerca dos 
conceitos que dão nome ao evento – empreendedorismo e liderança 
rural – e, dessa forma colocar o produtor rural como protagonista no 
campo. O presidente, Sr. Marcos Brambilla, discursou juntamente com 
os representantes das instituições parceiras na abertura do PER 2019.

CONVÊNIO FETAEP/IDR IAPAR - EMATER
Em 2019, após longos debates e reuniões de trabalho entre as institu-
ições, foi renovado o Termo de Cooperação Técnica e Financeira (TCTF) 
e do Plano de Trabalho. Este convênio teve por objetivo definir novas 
ações em concordância entre as instituições e de aproximação com os 
agricultores familiares, sempre fortalecendo as parcerias.

O objetivo é melhorar a condição de vida das famílias rurais, produzir 
mais e melhor para tirar as pessoas da pobreza, sendo este convênio 
um mecanismo para fazer isso, tendo também foco em fornecer 
assistência técnica de forma planejada, estruturada e com qualidade 
para a agricultura familiar.

RECEPÇÃO/TELEFONE
A Sra. Maria Neuza Bergamo Mueller foi responsável pelas demandas de telefonista e recepcionista da Fetaep até 
o mês de abril, e, a partir de abril passou a ser responsabilidade da Sra. Thaiane Thais Carneiro. As atividades 
consistem em realizar todas as triagens e encaminhamentos de ligações telefônicas e atendimento ao público 
interno e externo da Federação.

SEGURANÇA E PORTARIA / ASSEIO E CONSERVAÇÃO 
Em 2019 a Fetaep contou com a colaboração dos vigias Sr. José Benedito Xavier Junior e do Sr. Valdenei Correia da 
Silva que foram 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. 

Ainda contamos com a colaboração da zeladora Tamires.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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Em 2019, a assessoria relativa ao convênio foi realizada pela funcionária Delcinéia W. Serconhuk, sob a 
responsabilidade do presidente Sr. Ademir Mueller e do secretário de finanças e administração, Sr. 
Cláudio Aparecido Rodrigues, até o mês de abril. A partir daí, passando a ser responsabilidade do 
presidente Marcos Junior Brambilla e do secretário de finanças e administração, Sr. José Amauri Denck.

O Convênio FETAEP/SENAR é um importante instrumento que permite ao Movimento Sindical 
desenvolver ações formativas, levando informações e orientações à toda sua base sindical e aos 
agricultores/as familiares e trabalhadores/as rurais do Estado do Paraná. 

Em 2019 o convênio foi renovado, sendo disponibilizado recursos financeiros no valor de 
R$2.050,000,00, que possibilitou desenvolver atividades formativas em todas as áreas de atuação do 
movimento sindical paranaense, destacando a capacitação e atualização de dirigentes sindicais, 
propiciando 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.

Dentre as áreas de atuação previstas no Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira entre FETAEP e SENAR, em 2019, os 
conteúdos mais abordados estiveram associados à organização e 
formação sindical, encontros técnicos (destacando o Show Rural), 
mulheres rurais, política agrícola, políticas sociais (destacando a 
previdência social, a saúde e a educação do campo), política agrária, 
destacando e um olhar importante para a terceira idade e 
juventude rural.

Foram 139 eventos formativos realizados na capital do Estado, nas 
regionais sindicais e nos Municípios, mobilizando mais de 28 mil 
pessoas, tendo como público alvo os agricultores/as familiares e 
assalariados/as rurais, priorizando a participação de mulheres, 
jovens e dirigentes sindicais em todas as atividades desenvolvidas.

Neste ano o convênio apresentou uma série de novas exigências, 
tanto na execução como na prestação de contas dos eventos, 
garantindo mais transparência no emprego do recurso destinado 
às atividades formativas. 

CONVÊNIO SENAR/FETAEP
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A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2019 contou com os diretores responsáveis Sr. Carlos 
Alberto Gabiatto e Sr. Ademir Mueller até o mês de abril. A partir do mês de abril, durante a junta governa-
tiva contou com o presidente Marcos Junior Brambilla e o Secretário Geral Aparecido Callegari. Com a 
posse da nova direção no mês de outubro, continuou com o presidente Brambilla e como Secretário Geral 
o Sr. Alexandre Leal dos Santos. 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 presi-
dência da Federação, diretoria executiva, todas as secretarias e departamentos, sendo algumas relata-
das abaixo. 

Organização, informatização, digitalização, seleção e distribuição das correspondências recebidas (car-
tas, 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 enca-
minhamentos aos setores competentes. Triagem e agendamento dos convites que chegam à diretoria e 
departamentos, através da secretaria geral. Respostas, reprodução e arquivamento das correspondên-
cias recebidas. 

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 oca-
sião necessária.

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

Elaboração, controle, digitação, informatização, correção e arquivamento das correspondências expedi-
das (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 diver-
sos, ofícios, contratos, atas, etc, para que as mensagens enviadas sejam plenamente entendidas e rece-
bidas pelos interessados.

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

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

SECRETARIA GERAL
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SECRETARIA GERAL

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

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

Ainda em função da finalização da construção da nova sede da Fetaep e documentação para funciona-
mento da Fetaep no prédio atendendo às normas de prefeitura, bombeiros, etc, a secretaria geral, foi res-
ponsável 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 respon-
sável pela guarda de documentos, processamento, conferência e digitalização, verificando cada docu-
mento, seu tempo obrigatório para guarda, efetuando a reorganização, catalogação e arquivamento des-
tes documentos, bem como a gestão de documentos físicos permanentes (arquivo morto) e digitais.  

Foram trabalhados três processos eleitorais da Fetaep no ano de 2019 e a secretaria geral foi responsá-
vel pela burocracia e técnica de todos como convocações, calendários, documentações expedidas e rece-
bidas, assim como a preparação do evento com toda a infraestrutura e logística. No ano de 2019, após 
toda a documentação e trâmites para realização da eleição da direção no mês de abril, a mesma foi can-
celada e atendendo ao estatuto social da Fetaep, foi dado entrada em novos trâmites para a eleição de 
uma Junta Governativa, que após eleita e empossada administrou a federação até o mês de outubro e 
trabalhou para a realização dos trâmites da eleição para a nova direção. A nova eleição aconteceu no mês 
de setembro e a nova diretoria foi empossada no mês de outubro. 

A secretaria foi responsável, assim como pelos eventos de eleições, também pelo evento de posse da dire-
toria, tanto da solenidade quanto do jantar, desde a organização, convites, infraestrutura, logística e o 
pós evento. 

Todos/as da Fetaep, dentre diretores, assessores, funcionários e parceiros, cada qual na sua área, traba-
lharam 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 2019 o departamento contou com o diretor responsável o presidente Sr. Ademir Mueller até 
o mês de abril, e a partir daí como presidente Marcos Junior Brambilla. Contou ainda com a assessoria da Jor-
nalista Camila da Luz no início do ano e da empresa Talk Assessoria de Comunicação Ltda a partir do mês de 
julho. 

Entre as principais ações coordenadas pelo departamento de comunicação, em parceria com a área técni-
ca/institucional da Fetaep foi a participação na Expedição Safra da Agricultura Familiar 2019/2020, iniciativa 
do jornal Gazeta do Povo, do Grupo Paranaense de Comunicação. De Norte a Sul do país, o projeto percorreu 
13 estados, com destaque à Região Sul e ao Paraná, onde há maior presença e capilaridade da agricultura 
familiar.  

O apoio da Federação ao projeto incluiu várias contrapartidas, entre as quais espaços de mídia impressa e 
digital, o lançamento do ciclo de seminários da agricultura familiar e a participação da Fetaep nos eventos rea-
lizados pela Expedição. A Fetaep e a agricultura familiar do Paraná também atuaram com informação e tive-
ram espaço publicitários no site dedicado à Expedição e nas publicações impressas do projeto: Pocket O 
Mundo Rural Brasileiro e Anuário O Novo Brasil Rural.

Nas atividades de comunicação interna e externa, prevista nas entregas de assessoria de imprensa, a comu-
nicação atuou na alimentação do site www.fetaep.org.br , na produção do jornal mensal da Federação, nas 
produções gráficas técnicas e institucionais, acompanhou e registrou eventos e reuniões e de interesse e con-
tribuiu com a produção da cartilha de divulgação do Plano Safra da Agricultura Familiar – Pronaf 2019/2020.  
Na relação com os veículos de mídia deu continuidade ao trabalho de relacionamento com jornais e empresas 
de comunicação com objetivo de pautar e posicionar a atuação da Fetaep, promover e defender o interesse da 
agricultura familiar em matérias jornalísticas e textos de opinião. 

O boletim com o clipping das principais notícias e acontecimentos com impacto direto ou indireto, bem como 
aquelas de interesse e utilidade pública foi produzido e disparado diariamente da co-municação. Nas mídias 
sociais, a equipe trabalhou para promover maior engajamento aos canais como Facebook, Instagram e Twit-
ter. Outra ferramenta que passou a ser mais explorada e que ganhou espaço e relevância para a comunicação 
foi o WhatsApp.

ALGUNS MATERIAIS PRODUZIDOS

COMUNICAÇÃO

JORNAIS DA FETAEP CARTILHA PRONAF ANUNCIOS ANUÁRIO EXPEDIÇÃO
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No ano de 2019 o setor de informática teve como diretor responsável nos meses de janeiro até abril o 
presidente Sr. Ademir Mueller e de março até dezembro o então presidente Sr. Marcos Junior Brambilla. E 
contou com colaboração, assistência técnica e desenvolvimento de sistemas do Sr. Silvio Sales do 
Nascimento Júnior.

O setor de informática atuou com objetivo de solucionar as necessidades da instituição com relação as 
tecnologias da informação. São constantes os assuntos e atividades relacionados à hardware, software, 
banco de dados, redes, análises e desenvolvimento de sistemas. 

Foi executado diversas assistências a todos os funcionários, assessores e diretores, sobre diversas 
ferramentas de softwares e dispositivos que a FETAEP dispõe em sua sede. Remotamente ocorreu diversos 
suportes conforme solicitações de sindicatos filiados que entram em contato buscando informações e ajuda. 
Também é realizado o controle e instalação de equipamentos áudios visuais em eventos organizados pela 
federação. 

Durante o ano ocorreram ajustes rotineiros nos 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
Conforme demanda em 2019 o setor de informática desenvolveu alguns módulos de sistema:

üControle de Registro de Ofícios;
üControle de Compromissos (agenda);
üCadastros diversos;

Foram iniciados alguns novos projetos que por falta de tempo não puderam ser concluídos até o final do ano, 
que são: Aprimoramento do sistema de repasse e Controle do seguro do agricultor e assalariado rural.

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
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL
No ano de 2019 a Secretaria de Organização Sindical teve como diretores responsáveis até o mês de abril 
o presidente Ademir Mueller e o Secretário de Organização Sindical Cláudio Aparecido Rodrigues. A partir 
do mês de abriu contou com o presidente Marcos Junior Brambilla e o Secretário de Organização Sindical 
José Amauri Denck.

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 enca-
minhados ao antigo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e no Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, no que diz respeito à atualização de dados cadastrais, filiação à Fetaep/Contag, solicitação de 
registro sindical, alteração estatutária, incorporação de extensão de base, enfim, outra ou qualquer atua-
lização feita no SEI - Sistema Eletrônico de Informações e CNES - Cadastro Nacional de Entidades Sindi-
cais do antigo MTE.

A Organização Sindical presta orientações aos STTR's utilizando método “passo a passo”, que é disponi-
bilizado na plataforma do site da Federação em forma Cartilha, juntamente com outros modelos de docu-
mentos que possam ser necessários, de forma a instruir e auxiliar os Sindicatos em cada etapa do pro-
cesso administrativo em questão. O objetivo é que juntos, STTR e FETAEP, venham evitar erros na docu-
mentação 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 manter e defender a unicidade sindical, conforme esta-
belecido na Constituição Federal de 1988.

A Organização Sindical analisa, na abrangência estadual e municipal, todos os processos administrativos 
e assembleias referentes a mudanças no que diz respeito a filiação, estatuto, eleições sindicais, denomi-
nação, categoria e base territorial, de acordo com a legislação vigente. E ainda tem por prioridade manter 
o cadastro de ambos atualizado no SEI do Ministério da Justiça e no CNES do antigo Ministério do Traba-
lho 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 acerca de possíveis exigências não devidas permaneceu sendo uma atividade usual no ano de 
2019 na Organização Sindical.
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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 2019, houve a publicação no D.O.U. - Diário Oficial da União da nova PORTARIA Nº 
501, DE 30 DE ABRIL DE 2019, que trouxe mudanças de procedimentos para solicitação de registro sindi-
cal e demais tramitações de solicitações no M.T.E. e MJ.  Houve também a realização de Junta Governativa 
e posteriormente as Eleições na FETAEP - Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares 
do Estado do Paraná. 

Seguiu contínua a aderência dos STTRs ao Sistema na área Restrita e a utilização da Cartilha da Organiza-
ção Sindical, o número de adeptos continuou sendo considerável. Essa inclusão dos STTR's no Sistema da 
área restrita do Site está possibilitando atualização 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 Gover-
namentais, objetivando beneficiar sempre o Trabalhador Rural através do STTR. 

Destacamos que todas as demandas da Secretaria foram realizadas com êxito no ano de 2019.

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 Desenvol-
vedor de Sistemas e também do Dr. Clodoaldo Gazola como Assessor Jurídico da Fetaep.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL
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A área de Previdência e Assistência Social tem como seu diretor responsável o Sr. Carlos Alberto Gabiatto, 
Presidente da FETARP e a assessoria do Dr. Clodoaldo Gazola.

ATIVIDADES

O ano de 2019 o MSTTR do Paraná continuou a luta contra a retirada de direito conquistados na 
Constituinte de 1998 no que trata 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 nº 06/2019 foi aprovada pelo Congresso Nacional, com a manutenção da idade, tempo de 
atividade rural e contribuição pela comercialização da produção.

A FETAEP esteve visitando o gabinete do Deputados Federais e Senadores do Estado do Paraná. A 
delegação do Paraná contou com a participação do Presidente da FETAEP, Sr. Marcos Junior Brambilla, do 
Presidente do STR de Indianópolis, Sr. Wilson de Souza Silva e do Secretário de Finanças e Administração 
do STR de Colorado, Sr. José Francisco Rodrigues Costa.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Foto: José Francisco, Wilson, Aristides (Presidente da Contag) e Marcos Brambilla. (maio/2019)
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PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capacitação sobre Caepf e Previdência Social – Regional Curitiba 
(Fevereiro/2019).

Também foi o ano que continuamos o processo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica – ACT, para 
utilização da plataforma INSS Digital por nossos Sindicatos filiados. 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 de 2019, 51 Sindicatos aderiram ao INSS 
Digital e 48 já estavam operando.

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.

Reunião da Comissão de Previdência Social da FETAEP, com a 
participação do Dr. Evandro, assessor da CONTAG (Novembro/2019)
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Está inserida na Secretaria de Políticas Sociais, área que também foram desenvolvidas ações e que em 
2019, após a posse da Diretoria teve como responsável a diretora Ivone Francisca de Souza e a colabora-
ção da funcionária Daiane Kielt da Silva.

 A FETAEP está incluída no Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Regulariza-
ção do Trabalho do Adolescente - FETI/PR e participa das reuniões, contribuindo nos debates, buscando 
meios de amenizar o sofrimento de crianças que trabalham de forma ilegal e em situação de risco.

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

EDUCAÇÃO DO CAMPO
Está inserida na Secretaria de Políticas Sociais, área que também foram desenvolvidas ações e que em 
2019 após a posse da Diretoria teve como responsável a diretora Ivone Francisca de Souza e a colabora-
ção da funcionária Daiane Kielt da Silva.

Realizamos reunião com a SEED – Secretaria de Estado de Educação para tratarmos do andamento das 
Casas Familiares no Estado do Paraná.

Realizamos levantamento da situação das Casas Familiares no estado para traçarmos estratégias para 
atuação e atendimento com um olhar mais atento aos objetivos da Educação dando ênfase a consolida-
ção dessa modalidade educativa, mostrando que a mesma está vinculada aos trabalhadores/as rurais.
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No ano de 2019, com a posse da nova Diretoria a Secretaria de Terceira idade esteve sob a responsabili-
dade da diretora Ivone Francisca de Souza e da funcionária Daiane Kielt da Silva.

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

Participamos da Oficina Nacional de Aprofundamento Temático e Metodológico sobre o Estatuto do 
Idoso, sendo esta Federação representada pelo Sr. Aparecido Callegari. O Estatuto do Idoso é uma Lei 
Federal, de nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, ou seja, uma Lei Orgânica do Estado Brasileiro destinada 
a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que 
vivem no país. Mas afinal, o Estatuto do Idoso está sendo cumprido? Tem assegurado os direitos da pes-
soa idosa que vive no meio rural? É justamente para responder estas e outras perguntas referentes ao 
cumprimento do Estatuto que os(as) mais de 54 dirigentes estiveram em Brasília, onde buscaram res-
postas para direcionar os próximos passos do Sistema CONTAG na garantia dos direitos das pessoas da 
terceira idade.

TERCEIRA IDADE

Reunião da Comissão de Previdência Social da FETAEP, com a 
participação do Dr. Evandro, assessor da CONTAG (Novembro/2019).
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A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais é constituída pelo diretor titular, Sr. Carlos Alberto Gabi-
atto, Presidente da FETARP. Conta 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 de base. Esta negociação é realizada junto à Federação patronal.

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

Em 2019 foram registradas no Sistema Mediador 72 Convenções Coletivas de Trabalho com período de 
vigência ativo. O menor piso salarial negociado foi de R$ 1.025,00. A média dos pisos salariais negociados 
foi de R$ 1.241,71, o que representa um ganho de 24,42% em relação ao mínimo federal. O maior piso sala-
rial firmado foi de R$ 1.424,00, o que representa um ganho real de 42,69% em relação ao mínimo federal.

ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS

No mês de agosto, realizou-se o Encontro Regional de 
Assalariados e Assalariadas Rurais no município de Jan-
daia do Sul. Neste Encontro foi debatido os assuntos 
relacionados às negociações coletivas de trabalho e a 
sustentabilidade financeira das entidade sindicais.

Encontro Regional de Assalariados e Assalariadas Rurais (Agosto/2019).
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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 2020/2021. Tam-
bém foi apresentado um relatório das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas em 2019. 

ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS

OUTRAS ATIVIDADES

A Fetaep participa do Conselho Estadual do Trabalho, sendo membro titular representante dos trabalha-
dores através 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 Colaboração com a Inspeção do Trabalho – CCIT junto a Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego no Paraná; Participação na Comissão Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados – 
CNATRE. O Dr. Clodoaldo Gazola é responsável pelas assistências nas homologações de rescisão de con-
trato 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 Traba-
lho. 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 sin-
dicatos filiados; participação nas reuniões do Coletivo Nacional de Assalariados da CONTAR; envio de cor-
respondências; cópias de legislação, apostilas e cartilhas trabalhistas aos Sindicatos filiados para orien-
tação e outras atividades relacionadas ao assalariamento rural.

Reunião da Comissão de Assalariados e Assalariadas Rurais da FETAEP 
(Novembro/2019)
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A Secretaria de Política Agrícola da Fetaep contou com o Sr. Marcos Junior Brambilla como diretor respon-
sável pela pasta e os assessores:  Sr. Benedito Luiz Almeida, Sra. Ana Paula Conter Lara, Sr. Elivelton Noda-
ri, Sr. Sidney Sebastião R. de Oliveira (convênio IDR/Fetaep e Sr. Raul Brianese (convênio IDR/Fetaep).

O show Rural 2019 com o tema “Show Rural Digital” foi uma grande mostra de inovação e tecnologia” 
com a participação de 3.084 agricultores familiares organizados pelos Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais da Regional Oeste do Paraná.

AGRÍCOLA

Com o intuito de capacitar dirigentes sindicais de todas as regionais da Fetaep e funcionários dos Sindica-
tos dos Trabalhadores Rurais - STR sobre Nota Fiscal de Produtor Eletrônica – NFP-e, foi realizado dois 
eventos formativos, que contou com a participação de 125 pessoas.
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Em junho foi realizado um importante seminário para informar aos dirigentes sindicais e assessores 
sobre o atual cenário do cooperativismo e as perspectivas da agricultura familiar diante das oportunida-
des de mercado, bem como incentivar o espírito de liderança para que o setor agropecuário tenha consi-
derável avanço, aumentando a geração de trabalho e renda para a Agricultura Familiar. 

AGRÍCOLA

Foi confeccionada a Cartilha do Pronaf que contou 
com várias experiências de agricultores que aces-
saram o crédito e tiveram melhoria nas suas condi-
ções de vida. O debate sobre o Plano Safra foi reali-
zado em vários municípios onde os STRs solicita-
ram a presença da Fetaep.

Para atualizar os dirigentes sindicais e funcionários dos STRs sobre a Declaração do Imposto Territorial 
Rural - ITR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR e Correspondentes Bancários do Banco do Bra-
sil - COBAN, em agosto foi realizado este treinamento formativo com o intuito de melhorar o atendimen-
to aos agricultores familiares. 
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Em outubro, a Fetaep realizou outro grande seminário onde foram abordados os temas: conjuntura do 
crédito rural, estratégias e diferenciação da produção para atender diferentes tipos de mercado para agri-
cultura familiar. Também foi realizada uma visita técnica ao Ceasa, um importante canal de comercializa-
ção para os agricultores.

AGRÍCOLA

Para incentivar e informar os dirigentes sindicais, assessores e 
agricultores familiares referente ao Sistema de Plantio Direto em 
Hortaliças-SPDH foi realizado um treinamento com a parceria do 
IDR, destacando a importância da preservação do solo, do meio 
ambiente e, também, os benefícios do SPDH para o agricultor e 
para a sociedade consumidora.

A Fetaep em parceria com o IDR, fizeram o lançamento do livro do SPDH para fomentar e incentivar a con-
servação de solo e água e assim apoiar a rede de agricultores familiares da região metropolitana de Curi-
tiba. O evento contou com a participação de dirigentes sindicais, agricultores, assessores e também dos 
autores do livro que falaram da importância deste sistema para termos alimentos mais seguros pensan-
do também no meio ambiente.
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Foi realizado um encontro com os Assessores Regionais atualizando-os sobre os trabalhos a serem rea-
lizados, em função da posse das novas diretorias do Instituto EMATER e da FETAEP.

Participamos das reuniões da Rede Agropesquisa, para estarmos acompanhando os avanços da ciência 
agronômica, através de várias pesquisas em andamento no Paraná.

Com relação ao COBAN foram firmados sete contratos, somando um total 42 contratos. Também é reali-
zado o acompanhamento e controle dos recursos de crédito rural pertinentes aos sindicatos, para os devi-
dos repasses de valores referentes aos contratos realizados, bem como aos Bônus de Adimplência.

Na assembleia de junho foi firmado termo colaboração entre Fetaep/Adapar, com a adesão de 52 sindi-
catos aptos a emitirem Guia de Transito Anima- GTA e fazer a atualização de rebanhos de seu município.

O departamento participa ativamente de vários grupos deliberativos e formadores de opinião como: 
Comitê Gestor do Programa Integrado da Conservação do Solo e da Água do Paraná, Conselho Adminis-
trativo do Emater, Câmara Técnica de Ater, Câmara Técnica de Desenvolvimento Territorial, Conselho 
Estadual de Sanidade Agropecuária-CONSEA, Conselho fiscal do SENAR/PR, Conseleite, Grupo de Traba-
lho de Ciências e Tecnologias da SETI e Conselho Fiscal da Contag.

AGRÍCOLA
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No ano de 2019, a Secretaria de Política Agrária esteve sob a responsabilidade do diretor Alexandre Leal 
dos Santos de janeiro a abril e de outubro a dezembro. Durante a Junta Governativa esteve sob responsa-
bilidade do Sr. Aparecido Callegari. Esteve na assessoria desta secretaria o funcionário Matheus Pereira 
Ramos e Elivelton José Nodari até o mês de junho e após essa data, sobre responsabilidade da funcioná-
ria Daiane Kiel da Silva.

A Secretaria de Política Agrária tem como principal objetivo assegurar os direitos dos/as trabalhado-
res/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 Agrária – INCRA.

Sendo assim, as atividades realizadas são no sentido de reivindicar e intermediar ações junto aos órgãos 
competentes que garantem o andamento das políticas públicas de acesso à terra.

No âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário o ano de 2019 foi um ano de muitos esforços para 
a retomada do Programa, tendo em vista, o baixo número de contratações nos anos anteriores pela defa-
sagem dos valores disponíveis para financiamento. 

Em novembro protocolamos um ofício com o Superintendente Federal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Paraná, Cleverson Freitas, com a proposta de novo fluxo do Programa Naci-
onal do Crédito Fundiário. Apresentamos a proposta de aumentar a agilidade dos projetos de crédito fun-
diário com os recursos do Fundo de Terras.

AGRÁRIA

Participamos ativamente das reuniões da Câmara Técnica do Crédito Fundiário, na qual é avaliado o pro-
grama, avaliado os processos administrativos, assunções, Planos de Assistência Técnica e monitora-
mento do andamento do Programa.

Também prestamos atendimento aos Sindicatos referente ao programa, recebemos e analisamos e 
monitoramos os processos de assunção de dívidas, prorrogação de dívida, liquidação antecipada, planos 
de assistência técnica, Pronaf A.
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No ano de 2019, a Secretaria de Juventude esteve sob a responsabilidade do diretor Alexandre Leal dos 
Santos de janeiro a abril e de outubro a dezembro. Durante a Junta Governativa esteve sob responsabili-
dade do Sr. Aparecido Callegari. Esteve na assessoria desta secretaria o funcionário Elivelton José Nodari 
até o mês de junho e após essa data, sobre responsabilidade da funcionária Daiane Kiel da Silva.

REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE JOVENS 

Participamos nos dias 26 a 28 de fevereiro, em Brasília/DF, do Encontro de Avaliação e Planejamento da 
Juventude Rural. Os objetivos foram analisar a conjuntura atual do País, os impactos e desafios, das polí-
ticas para as(os) agricultores(as) familiares, e as consequências na vida da juventude rural; bem como 
construir o 4º Festival da Juventude Rural/2020 e propostas de fortalecimento e organização da juventu-
de rural na base – Plano de Luta

JUVENTUDE

(Evento Juventude Rural e Reforma Agrária) 

(Reunião Comissão Nacional de Jovens)

JUVENTUDE RURAL NA LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA

Participamos nos dias 13 e 14  de março, no Centro de Formação Sindical CONTAG, do Encontro Nacional 
sobre Reforma Agrária e Juventude, que teve como tema central: “Juventude Rural na luta pela Reforma 
Agrária”. Os objetivos foram para avaliar a implementação das políticas de reforma agrária (tanto de aces-
so a terra quanto de permanência no campo) e seus impactos na vida de jovens agricultores (as) familia-
res e também compartilhar experiências de organização social e econômica da juventude da reforma 
agrária.
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JUVENTUDE

SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE A JUVENTUDE RURAL E SUCESSÃO RURAL

(Seminário Regional sobre a Juventude Rural – 
25 a 27 de setembro) 

CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE

A função principal do Conselho é consolidar as ações que estão em 
desenvolvimento na Assessoria Especial de Juventude, em conjunto com 
os programas de todas as Secretarias de Estado, que atendem o público 
jovem de 15 a 29 anos.

A FETAEP desde o ano de 2017 tem uma cadeira de “representação da Juventude do Meio Rural” no Con-
selho Estadual de Juventude - CEJUV e em dezembro de 2019 participamos do processo eleitoral nova-
mente. A federação foi a instituição mais votada dentre as inscritas, traduzindo os esforços e dedicação 
da Comissão Estadual de Juventude Rural da FETAEP, dos dirigentes sindicais, da diretoria e das regionais 
envolvidas.

REUNIÃO COMISSÃO NACIONAL DE JOVENS

A finalidade desta reunião foi tratar sobre a programação e as estratégi-
as para realização do 4º Festival da Juventude Rural.

ENCONTRO LIDERANÇAS SINDICAIS E COORDENAÇÃO DE JOVENS 

No dia 12 de dezembro, realizamos em Curitiba um encontro com os 
Representantes Sindicais das Regionais, Assessores/a e Coordena-
dores/as Regionais e os Coordenadores/as Regionais de Juventude 
para apresentar o 3º Festival Estadual da Juventude e discutir o plane-
jamento de ações para 2020.

Para a construção do 4º Festival Nacional da Juventude Rural, 
uma das etapas de mobilização e construção da pauta foi a 
realização do primeiro Seminário Regional da Juventude e 
Sucessão Rural, com as regiões Centro Oeste e Sul, nos dias 
25 a 27 de setembro, em Canela (RS).

Setenta jovens participaram do encontro, que contou com 
painel sobre a importância da informação e cuidado com as 
fake news, ministrado pela organização Repórter Brasil, 
assim como momentos de trocas de experiências, em que 
cada estado apresentou um caso de sucesso de temas 
importantes para a juventude e militância, como participação 
política, sucessão rural, formação pelo Programa Jovem 
Saber e cooperativismo, entre outros.

(Encontro lideranças sindicais e 
Coordenação de Jovens)
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No ano de 2019 a Secretaria de Mulheres esteve sob a responsabilidade da diretora Sra. Maria Marucha 
Vettorazzi até abril, após esta data, durante a Junta Governativa esteve sob responsabilidade do Sr. Apa-
recido Callegari e após a posse em outubro está responsável a Sra. Ivone Francisca de Souza. Após a 
posse esteve na assessoria desta secretaria a funcionária Daiane Kielt da Silva.

ENCONTRO DE MULHERES RURAIS
A Secretaria de Mulheres durante a Junta Governativa de 2019 realizou um encontro nos dias 02 e 
03/08/2019 com cerca de 46 mulheres rurais para conversarem diversos assuntos de muita importância 
para o empoderamento e fortalecimento da mulher do campo. Os dois dias do encontro, muito produti-
vos, contaram com a participação de diversos palestrantes e temas:

1. Bernadete Maria Carraro – SESA – Saúde e violência da mulher no campo;
2. Maria Isabel Guimarães – Sebrae PR - Oportunidades e as tendências de geração de emprego e renda 

no campo;
3. Ana Sueli Vandersen – SEED - Identidade cultural de trabalhadoras no campo e Estatísticas das Esco-

las do Campo
4. Jussara Ribeiro – EMATER – Fortalecimento da participação política das mulheres;
5. Clodoaldo Gazola – FETAEP – Reforma da Previdência Social, revisão de benefícios, regras de contri-

buição e documentos como provas de atividade rural.

Contamos ainda com as contribuições de Solange Santos, Ivone Francisca de Souza, José Lourenço Cado-
ná, que compartilharam experiência de participação em Oficina promovida pela Secretaria de Mulheres.

MULHERES

MARCHA DAS MARGARIDAS 

Com a participação de todas as Regiões, o Paraná reuniu quase 500 participantes para essa grande mobi-
lização que reúne mulheres de todo Brasil para passeata, diversas atividades e debates sobre saúde, edu-
cação, políticas públicas, renda no campo dentre outros de grande interesse e relevância para as mulhe-
res do campo.

(Dias 02 e 03/08 – Encontro de Mulheres – Fetaep)  
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

Força Feminina em Campo debate desafios da liderança no meio rural

A terceira edição do projeto Força Feminina em Campo reuniu 850 agricultoras nos 
três estados da região Sul nos meses de setembro e outubro. Organizada pela 
Japan Tobacco International (JTI), a iniciativa tem como objetivo debater a presença 
da mulher no agronegócio e os desafios enfrentados nesse processo. No dia 23 de 
outubro o evento aconteceu em Irati e a Fetaep esteve presente, representada 
pela Ivone, que contou um pouco de sua história e falou sobre Desafios da lideran-
ça feminina.

ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS 

Nos dias 21 e 22 de novembro, realizamos um Encontro com as Mulheres Trabalhadoras Rurais, em Curi-
tiba. O principal objetivo do evento foi reunir as coordenações e lideranças regionais de Mulheres para 
traçarmos algumas metas de trabalho, avaliarmos a Marcha das Margaridas – 2019 e também traba-
lharmos os temas: Violência contra a Mulher, Previdência social, experiências exitosas de organização de 
produtiva e uma palestra de oratória.

MULHERES

(Dias 13 e 14/08 – Marcha das Margaridas – Brasília /DF)

(Dias 21 e 22/11 - Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais) 

(Dia 23/10 – Evento em Irati)
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COORDENAÇÃO AMPLIADA DA MARCHA DAS MARGARIDAS  

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro participamos da 
Coordenação Ampliada da Marcha das Margaridas 
para avaliar a grande ação das mulheres rurais. O 
Evento foi essencial para avaliar e construir o balan-
ço político de todo o processo de realização da Mar-
cha das Margaridas 2019, assim como debater 
estratégias de atuação Pós-Marcha: esses são os 
principais objetivos da reunião da Coordenação 
Ampliada da Marcha das Margaridas.

MULHERES

(Dias 16, 17 e 18/10 Coordenação Ampliada Marcha das Margaridas - Contag)

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO CONSELHO 
EXTRAORDINÁRIO AMPLIADO – PDRSS

Do dia 26 a 29 de novembro estivemos presentes no Seminário do Movi-
mento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, organizado 
pela Contag, onde reuniu em Brasília, Federações e suas lideranças para 
debater e reafirmar o seu projeto de sociedade, o Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS), aprovado em 
1995 no 6º Congresso Nacional da CONTAG, para se contrapor aos mode-
los de produção e de desenvolvimento rural hegemônicos.

INTERCÂMBIO SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR NO CHILE

Intercâmbio de conhecimentos sobre agricultura familiar do ano das organiza-
ções afiliadas à Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mer-
cosul Ampliado (Coprofam) recebeu a delegação da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (Contag) para compartilhar histórias de sucesso da 
produção local. A FETAEP foi representada pela secretária de Mulheres, Ivone 
Francisca de Souza, que se uniu a uma delegação formada por 12 líderes da agri-

cultura familiar das cinco regiões do Brasil. Ao longo de uma semana, os representantes visitaram órgãos chi-
lenos e conheceram experiências de agricultores que têm acesso a políticas públicas e prosperam em suas 
produções.

O evento foi promovido pela Coprofam, pelo Movimento Unitário de Camponeses e Etnias do Chile (Mucech) e 
pela Contag, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agrícola (Indap), e teve como objetivo o fortale-
cimento das capacidades individuais e coletivas dos líderes rurais para melhorar a organização, representa-
ção e defesa dos interesses e direitos dos agricultores e agricultoras.

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro, Ivone, participou de eventos, 
seminários, palestras e encontros, realizados pelos STTRs e Regionais Sindicais, 
dos quais foi convidada para levar a informação às bases e ter um contato pessoal 
com as agricultoras trabalhadoras rurais.

(Dias 26 a 29/11 – Seminário Contag)

(Viagem Chile – dezembro, 2019)

(13 de novembro - Encontro de 
Mulheres Região Norte)
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MEIO AMBIENTE
No ano de 2019, a Secretaria de Meio Ambiente esteve sob a responsabilidade do diretor Alexandre Leal 
dos Santos de janeiro a abril e de outubro a dezembro. Durante a Junta Governativa esteve sob responsa-
bilidade do presidente Marcos Júnior Brambilla. Esteve na assessoria desta secretaria o funcionário Eli-
velton José Nodari até o mês de junho e após essa data, sobre responsabilidade da funcionária Daiane 
Kiel da Silva.

A Secretaria presta atendimento diariamente a dirigentes sindicais e funcionários de sindicatos via tele-
fone e/ou e-mail, sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR, tanto sobre a inscrição no CAR, retificações, 
regularizações, central do Proprietário/possuidor e demais dúvidas.

Realizamos no dia 17 de setembro uma capacitação sobre Retificação do Cadastro Ambiental Rural – 
CAR. Reunimos 30 representantes sindicais de todo o estado para uma capacitação prática. O objetivo do 
evento foi orientar os participantes sobre a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o atendimento 
aos proprietários rurais e o Novo Código Florestal. O encontro ainda contou com a presença do Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP). Mais de 30 representantes que participaram do evento fizeram um planeja-
mento prévio à capacitação para multiplicar os conhecimentos obtidos no evento em suas regionais. A 
orientação correta por parte do sindicato é fundamental, principalmente, pelo fato de que muitos propri-
etários são notificados por causa de sobreposições no perímetro de suas propriedades. O CAR exige um 
acompanhamento constante e os sindicatos entram como agentes principais nesse processo. Além de 
constituir um importante avanço no processo de regularização ambiental das propriedades e posses rura-
is, o cadastro visa realizar um diagnóstico ambiental preciso de todo o país.

Para a capacitação foi construído um material com um passo a passo referente à retificação do CAR com a 
finalidade de auxiliar o dirigente sindical ou funcionário de Sindicato.

Participamos de um grupo de estudo formado por entidades sindicais, o Instituto Água e Terra, agentes 
financeiros e entidade de ATER – para construção de um material intitulado - CAR e CRÉDITO RURAL.

(Capacitação 17/09 – Retificação do CAR)

(Cartilha Retificação do CAR)
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MEIO AMBIENTE

CERTIDÃO NEGATIVA DO IAP

Através do convênio firmado entre o Instituto Ambiental do Paraná – IAP e a Fetaep é possível que os Sin-
dicatos façam a emissão da Certidão Negativa de Débitos Ambientais na hora através de senha e login 
disponibilizados pela Fetaep. Dessa forma, prestamos atendimento referente ao sistema, liberação de 
senhas e logins, emissão de segunda via de boletos e controle e monitoramento mensal dos Sindicatos 
convênio.

Temos cadeira de representação:
ü Conselho Estadual Do Meio Ambiente – CEMA, é órgão superior de caráter colegiado, consultivo, nor-

mativo e deliberativo, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

ü Câmara Temática de Educação Ambiental
ü A Câmara Técnica de Meliponicultura

Através da representação na Câmara Técnica de Meliponicultura organizamos o XIII Seminário Paranaen-
se De Meliponicultura, que teve como objetivo Congregar os diversos tipos de atores envolvidos na cria-
ção de abelhas nativas sem ferrão (Apidae: Meliponini), compartilhando conhecimento técnico e ofere-
cendo um espaço de relacionamento técnico cultural.

Seminário Nacional sobre os Modelos de Produção Sustentáveis e Combate aos Agrotóxicos 

Do dia 03 ao dia 05 de dezembro participamos do Seminário Nacional sobre os Modelos de Produção Sus-
tentáveis e Combate aos Agrotóxicos, trouxe importantes encaminhamentos para o conjunto do Sistema 
Confederativo CONTAG, como: Lutar para que hajam Leis que proíbam a pulverização aérea de agrotóxi-
cos; Fortalecer a campanha permanente de combate aos agrotóxicos e pela vida; Sair da forma de produ-
ção tradicional para a produção orgânica; Ampliar e fortalecer os bancos de sementes crioulas; entre 
outros encaminhamentos.

(Seminário Nacional sobre os Modelos de Produção Sustentáveis e Combate aos Agrotóxicos)
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ARRECADAÇÃO

O Departamento de arrecadação em 2019 teve como diretor responsável o Sr. Claudio Aparecido 
Rodrigues e como diretor adjunto o Sr. Ademir Mueller até o mês de abril. A partir do mês de abril, foram 
responsáveis o presidente Marcos Junior Brambilla e o secretário de finanças e administração José 
Amauri Denck.  O departamento contou ainda com os funcionários Sra. Solange do Rocio Seer Halmata, 
Sr. Wellington Ribeiro de Araújo, Sra. Thaiane Thais Caneiro, Sr. Sérgio Luiz Bernert e Sr. Rodrigo Ferraz 
Borsatto.

Contribuição Sindical do Agricultor Familiar e Contribuição Sindical do Assalariado Rural
Em 2019 a COMAR continuo com as cobranças relativas aos anos de 2013 a 2017, os sindicatos que 
auxiliam na cobrança recebem 5% a mais sobre os valores arrecadados. Foram encaminhadas 27.923 
guias de Contribuição Sindical e recolhidas 21.915 guias referentes ao ano de 2019, o total de guias 
recolhidas contabilizando as cobranças via Comar foram 77.752.

Contribuição Confederativa do Assalariado Rural
Foram geradas e recolhidas 17.794 guias de Contribuição Confederativa do Assalariado Rural, 7.497 os 
recolhimentos efetuados em 2019. 

Contribuição Assistencial/Negocial Mensal
Foram geradas 1.323 guias e recolhidas 190 guias de Contribuição Assistencial do Assalariado Rural.

Reversão Salarial/Negocial Anual
Foram geradas 6 guias e recolhidas 2 guias de Reversão Salarial do Assalariado Rural.

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 351(trezentas e cinquenta e uma) novas 
autorizações, 154 (cento e cinquenta e quatro) cancelamentos via federação, tínhamos 34.928 (trinta e 
quatro mil, novecentas e vinte oito) autorizações sofrendo desconto em 2019. Com a renovação da 
Resolução 01/2014, as autorizações passam a ter três anos de validade, tendo que ser revalidadas.

Seguro Costa e Parra 
A FETAEP negociou com a Costa e Parra Corretora de Seguro uma forma de seguro diferenciado para os 
trabalhadores/as rurais, visando trazer um benefício de qualidade para os associados/as em dia com 
suas mensalidades do sindicato e ainda este seguro será um incentivo para novas associações. Foi 
assinado no dia 24 de outubro, na assembleia da Fetaep, o Contrato Guarda Chuva entre a FETAEP e a 
Costa e Parra. Essa modalidade de contrato abrange todos os sindicatos filiados, não havendo assim a 
necessidade de fazer contratos individuais com a corretora e passou a vigorar a partir de novembro de 
2019.
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Reuniões realizadas

Nos dias 16,17 e 19 de julho de 2019, foi realizada encontro do Comissão Ampliada de Finanças com a 
finalidade de analisar os resultados da oficina realizada durante o ano 2018, 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 2019.

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.

Nos dias 16,17 e 18 de julho de 2019, aconteceu a Primeira Oficinal Estadual de Sustentabilidade Político 
Financeira do MSTTR das 5 que serão realizadas no Estado, essa primeira oficina contou com a presença 
de dirigentes da Regional Centro Sul, Regional de Curitiba, representantes da Contag e Fetaep – 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.

Trouxe para reflexão a analise interna do MSTTR, com questionamentos a respeito de nossas ações e 
representatividade de nossas entidades.

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 2020 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 2019 teve como diretor responsável o Secretário de Finanças e Admi-
nistração Sr. Jose Amauri Denck e o Presidente Sr. Marcos Junior Brambilla de abril a dezembro. Dos meses de jane-
iro a abril, foram responsáveis o Sr. Ademir Mueller como presidente e Cláudio Aparecido Rodrigues como Secre-
tário de Finanças e Administração. Em 2019, o departamento contou com os colaboradores Rodrigo Ferraz Bor-
satto e Eni Vilas Boas Medeiros.

As atividades desenvolvidas pelo departamento financeiro são:

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 de Estoque
Controle de certas mercadorias que estão no espaço físico da Entidade.



35FETAEPFETAEPFETAEPAnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 201920192019

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.

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.

Auxilio no departamento de Contabilidade
A colaboradora Eni Vilas Boas Medeiros tem auxiliado na conferência, correção e conciliação bancária dos boletins 
de caixa dos Strs, que fazem contabilidade na Fetaep.

FINANCEIRO
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CONTABILIDADE
O departamento de contabilidade em 2019 teve como diretor responsável o Sr. Claudio Aparecido Rodri-
gues – secretário de finanças e administração e do Sr. Ademir Mueller – presidente até o mês de abril. A 
partir do mês de abril, esteve sob responsabilidade do secretário de finanças e administração Sr. José 
Amauri Denck e do presidente Marcos Junior Brambilla.  Contou ainda com o contador Sr. Sérgio Luiz Ber-
nert 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 Sindi-
catos 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 corres-
pondentes a Escrituração Contábil Digital e Escrituração Contábil Fiscal, dentro do prazo (31/07/20)

ü Orientações aos Funcionários para Confecção de Boletins de Caixa, dentro do Sistema de Contabilida-
de Sindical 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 Previdência Social, Caixa Econômica Federal e outros;

ü Atendimento, por telefone, de informações contábeis e financeiras aos STTRs centralizados na Feta-
ep;

ü Auxilio 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/2019 tivemos um total de 155 Balanços encerrados do exercício de 2019, e 
temos 25 STTR´s que faltam fechar seus Balanços de 2019 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 fechamento do balanço ou por estarem em situação irregular com a Fetaep;
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ü Consultas através do ECAC na Receita Federal do Brasil para verificar situação fiscal dos Sindicatos 
que solicitam para tirar Certidão Negativa;

ü Assessoramento aos funcionários dos STTR´s com aplicação de cursos sobre contabilidade na elabo-
ração 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: - durante o mês de Fevereiro/2019 foram ministrados cursos sobre CAEPF 
e ESOCIAL em todas as Regionais, sendo que:  dia 01 de Fevereiro  em Curitiba, dia 05 em Paranavaí, 
dia 06 em Umuarama, dia 07 em Campo Mourão, dia 12 em Santo Antônio da Platina, dia 13 em Ara-
pongas, dia 14 em Ivaiporã, dai 26 em Assis Chateaubriand, dia 27 em Mariópolis e dia 28 em Guara-
puava. Dia 07 estive em Verê para falar mais sobre CAEPF. Dia 04 estive em Ivaí para tratar sobre 
CAEPF. Dia 14 de Maio em Curitiba falei sobre CAEPF.  Dia 13 e 14 de junho participei da Assembleia 
Ordinária para prestação de contas do exercício de 2018. Dia 05 de Junho estive em Brasília para par-
ticipar da reunião no Ministério da Fazenda para tratar sobre o CAEPF com a presença de represen-
tantes da RFB, INSS e diretores de STTRs do Brasil e advogado e contador da Contag, e dia 17 e 18 de 
junho retornei a Brasília para encerrar a reunião no Ministério da Fazenda. Dia 28 de Junho estive em 
Mandirituba para falar sobre CAEPF aos agricultores familiares. Dia 22 de Outubro posse da nova dire-
toria da FETAEP, dia 24 de outubro participei da Assembleia de Previsão para 2021 e Suplementação 
Orçamentária para o exercício de 2020

Funções Extras do Marcos:

ü Impressão de Etiquetas (correspondências aos STTRs.);

ü Serviços de motorista para protocolar documentos;

ü Serviços para despachar correspondências.

CONTABILIDADE
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DIRETORIA FETAEP - GESTÃO 2019/2023

Presidente

MARCOS
Junior Brambilla

1º Vice-presidente

IVONE
Francisca de Souza

Vice-Presidente

APARECIDO
Callegari

2º Vice-presidente

CLAUDIO
Zeni

Secretário Geral

ALEXANDRE
Leal dos Santos

1º Secretário Geral

DONIZETE
Santos Pires

Secretário de 
Finanças e 

Administração

JOSÉ AMAURI
Denck

2º Secretário Geral

ROMEU
Carlos Scherer

1º Secretária de 
Finanças e 

Administração

MERY 
Terezinha Halabura 

Woiciekoviski

2º Secretária de 
Finanças e 

Administração

SANDRA
Paula Bonetti

1º 

WILSON
de Souza Silva

SUPLENTES DA DIRETORIA

2º 

EDVARD
José de Oliveira

3º 

JOSÉ 
Aparecido Luiz

4º 

CARLOS
Roberto Sestari

5º 

MARLI Catarina 
Vieira Carvalho da 

Rocha

6º 

ROBSON
Sividanis

7º 

ISABELA
Albuquerque

8º 

VERA
Lucia Lemes

9º 

JOSÉ ULISSES
de Brito

10º 

MARIA Solange 
Ferreira dos Santos 

Wrublak

CONSELHO FISCAL

1º suplente

ELISA
Walter Zimpel

1º efetivo

CLEUSINETE
Marcia Prates 

Novaes

2º suplente

RENATA
Ribeiro Felix

2º efetivo

LUIZ
Vicente Thomazini

3º suplente

PAULO
Cesar Baia

3º efetivo

ILTON
Irineu da Silva
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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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