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Este relatório tem o propósito de sintetizar algumas das principais atividades 
desenvolvidas pela diretoria executiva, colaboradores da Fetaep e MSTTR do Paraná 
durante o ano de 2020.

2020 foi um ano particularmente desafiador por conta da pandemia do covid-19 que 
assolou todo o mundo, onde tivemos que inúmeras incertezas tanto nas atividades e 
ações sindicais da Fetaep quanto na agricultura familiar e também no cenário 
econômico, social e político do país. 

Por conta do cenário apresentado durante todo o ano, tivemos que reavaliar e adequar 
vários projetos em à atual situação. Porém, as atividades da FETAEP não pararam, 
continuamos a nossa missão de representar e defender os interesses dos agricultores 
familiares do Paraná. 

Foi necessário reaprender, inovar e usar a criatividade para não deixar prejuízos atingir 
o Movimento Sindical do Paraná e a Agricultura Familiar Paranaense. Todos tiveram 
que aprender e reaprender a usar diversas ferramentas digitais, virtuais e plataformas 
de reuniões online.

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

O nosso sucesso em 2020 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 parceiros 
como EMATER e SENAR Paraná. 

Esperamos chegar ao final de 2021 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 2020 foi um ano peculiar, de vários desafios e muito trabalho para o Movimento Sindical de Traba-
lhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Paraná. 

A Fetaep foi presidida pelo Sr. Marcos Junior Brambilla e contou ainda com a assessoria da secretária executi-
va Raquel da Silva, com a assessoria do Sr. Giovani Ferreira, bem como da auxiliar de secretaria Rita de Cássia 
Souza e dos demais funcionários e assessorias de cada área de atuação da federação. 

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 
trabalhadora rural e do movimento sindical.

Com o início da pandemia no mês de março, a diretoria executiva sempre prezou pelo bem-estar de todos os 
diretores e colaboradores, e cumpriu os decretos estatuais e municipais quanto ao funcionamento e atendi-
mento ao público na federação. Com isso houve alternância entre trabalhos presenciais na sede e home offi-
ce, de acordo com as orientações da OMS e decretos governamentais. 

Para que os agricultores e todo o movimentos sindical não fosse prejudicado, os diretores e colaboradores da 
Fetaep tiveram que iniciar um rápido aprendizado e inovação no uso das ferramentas virtuais, bem como a 
Fetaep investir em equipamentos para atender as demandas de reuniões online. 

A modalidade de trabalho remoto e todo o distanciamento social trouxe muita praticidade, possibilitando a 
realização de reuniões, assembleias, seminários e outras ações da federação por meio de plataforma virtual. 
Por outro lado, a demanda de trabalho triplicou, uma vez que tornou mais fácil reunir um número de pessoas, 
instituições ou órgãos em um só momento, para discussão e encaminhamentos dos assuntos pertinentes, 
bem como o número de solicitações e demandas chegam mais rápido até a Fetaep. Também houve o proces-
so de criar e conhecer novas formas para orientar e atender aos agricultores familiares na base, e isso foi rea-
lizado com muitas reuniões e encaminhamentos junto ao governo do estado, governo municipal e institui-
ções relacionadas a agricultura em geral.

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 2020, 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, Senar/PR, Emater, Dieese, 
INSS, Fundepec, ADAPAR, ITCG, CTB, CFT, FST, dentre outras que que nos foi solicitada a participação da Feta-
ep ou que trabalhamos e conseguimos uma cadeira de representação dos agricultores familiares. 

O ano de 2020 também foi marcado por diversas capacitações técnicas para dirigentes sindicais e funcionári-
os de sindicatos dos trabalhadores rurais.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

As relações institucionais em defesa da agricultura familiar do Paraná foi um dos temas que dominou a pauta 
da Fetaep em 2020. A partir de um movimento liderado pela diretoria, a Federação passou a se posicionar 
com frequência em assuntos que direta ou indiretamente impactam o setor. De questões técnicas a deman-
das políticas, que afetam da produção ao mercado e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, as 
manifestações da entidade foram na linha de atender demandas e posicionar a agricultura familiar nas 
decisões de interesse público.

A atuação nesse campo também aproximou a Fetaep de outras entidades que compartilham interesses 
comuns. Inseriu a Federação em grupos de discussão públicos e privados e em comitês colegiados de repre-
sentação. Parcerias e rodadas de negociação com governos municipal, estadual e federal também foram uma 
constante. Nesse ambiente, importante destacar ações e projetos nas áreas de abastecimento e segurança 
alimentar, inovação e acesso ao mercado. 

Das reuniões virtuais aos encontros mais seletivos, por conta da pandemia, foram dezenas de agendas, em 
Curitiba, nas bases da Federação no interior, em prefeituras, no governo do estado e em Brasília, na Contag, 
no Congresso Nacional, no Ministério da Agricultura e no Incra. Em Curitiba também recebemos na sede 
Fetaep cooperativas, empresários, parlamentares, secretários de Estado, agentes financeiros e técnicos de 
entidades parcerias. 

Enfim, foi um ano de desafios, mas também de oportunidades. Discutimos alternativas, trabalhamos em 
conjunto aos sindicatos de trabalhadores rurais e a Fetarp, e entendemos que reposicionamos a Fetaep no 
ambiente político, econômico-social e passamos a influenciar mais ativamente a tomada de decisões em 
benefício da agricultura familiar do Paraná. Entre as conquistas e benefícios, a superação da Fetaep e do 
setor, mesmo com todas as dificuldades provocadas pelo efeito colateral da Covid-19.

Política de gestão da diretoria, o fortalecimento das relações institucionais contribui para demonstrar e 
destacar a importância da agricultura familiar no contexto do desenvolvimento econômico e social do Paraná. 
Ao mesmo tempo em que a Fetaep, a entidade de representação, passa ser mais ouvida e ganha mais propri-
edade e legitimidade em suas reivindicações. 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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ASSEMBLEIAS E EVENTOS 

Houve quatro assembleias gerais da Fetaep durante o ano de 2020, sendo: Assembleia Geral Extraordinária 
para tratar da convenção coletiva de trabalho e assuntos gerais. Assembleia Geral Ordinária para tratar da 
Prestação de contas do exercício de 2019; Assembleia Geral Extraordinária para alteração estatutária; e, 
Assembleia Geral Ordinária para tratar da Previsão Orçamentária para o ano de 2021, sendo que apenas a 
primeira assembleia foi realizada presencialmente, as demais foram realizadas virtualmente através da 
plataforma Zoom.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Além das assembleias gerais, durante o ano a Fetaep realizou inúmeras reuniões, encontros, seminários e 
capacitações técnicas com os dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos. Com os eventos on-line, 
foram realizados em média 15 eventos por mês, entre as secretarias e departamentos da federação, direta-
mente com os sindicatos e regionais sindicais.

A diretoria geral da Fetaep participou ainda de todos os Conselhos Deliberativos da Contag e a diretoria 
executiva, junto com a assessoria, participaram das reuniões dos Coletivos Nacional e reuniões de departa-
mentos que aconteceram, em alguns setores a cada 15 dias com todas as Fetags do país, diretoria e assesso-
rias da Contag. 
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PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA
A Diretoria Executiva da Fetaep, juntamente com toda equipe de trabalho, 
buscando cada vez mais a qualificação no atendimento e prestação de 
serviços aos agricultores familiares e consequentemente a melhoria de 
renda dos STRs, lançou uma plataforma de capacitação à distância a fim de 
capacitar profissionalmente dirigentes sindicais e funcionários de sindica-
tos, e oferecer informações de apoio estratégicos, técnicos e operacionais.

Esta plataforma foi projetada para os colaboradores e dirigentes sindicais dos sindicatos filiados à Fetaep com 
conteúdo de diversas áreas necessárias para exercer suas funções e para que o sindicato tenha uma administra-
ção e gestão de excelência.

O objetivo é auxiliar para que todos os Sindicatos de Trabalhadores Rurais tenham uma equipe capacitada e 
sempre atualizada em todas as áreas necessárias para um atendimento qualificado, eficiente e eficaz, onde basta 
possuir acesso à Internet e fazer a inscrição no link . Após a inscrição é enviado www.fetaep.org.br/inscricao/ead
para o e-mail cadastrado um usuário e senha para acesso a plataforma. 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO “JUNTOS FAZENDO UM SINDICALISMO MÃOS FORTE E ATUANTE”
Em 2020 a Fetaep e a Fetarp realizaram a campanha de sindicalização teve como objetivo o fortalecimento das 
entidades sindicais de trabalhadores rurais filiadas e direcionada aos associados ou não dos Sindicatos que 
contribuem de alguma forma com o MSTTR. Foram sorteados vários prêmios aos participantes da campanha 
tendo como prêmios: 1º um carro Renault Kwid Life 0 km, 2º e 3º uma moto Honda CG 160 Titan 0 km, 4º ao 10º 
uma TV Philco LED Smart 40”. Também foram premiados os dez primeiros sindicatos com melhor desempenho na 
campanha. 

ASSEIO E CONSERVAÇÃO 
Em 2020 a Fetaep contou com a colaboração da zeladora Ana Cristina, que é responsável pelo prédio administrati-
vo e setor hoteleiro da federação, incluindo arrumação e limpeza dos apartamentos para recebimento de hóspe-
des.

http://www.fetaep.org.br/inscricao/ead
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Em 2020, a assessoria relativa ao convênio foi realizada pela funcionária Delcinéia W. Serconhuk, sob a 
responsabilidade do presidente Sr. 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.

Para o ano 2020, o convênio foi novamente renovado, sendo disponibilizado recursos financeiros no valor de 
R$2.050,000,00, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de atividades formativas em todas as 
áreas de atuação do movimento sindical paranaense, destacando a capacitação e atualização de dirigentes 
sindicais e dessa forma, 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.

As áreas de atuação relacionadas no Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre FETAEP e SENAR, em 
2020, continuaram sendo: organização e formação sindical, encontros técnicos, mulheres rurais, política 
agrícola, políticas sociais (destacando a previdência social, a saúde e a educação do campo), política agrária, 
terceira idade e juventude rural.

Iniciamos o ano, com o evento do Show Rural, já pensando nos inúmeros eventos formativos que seriam 
realizados no decorrer do ano. 

Porém, fomos surpreendidos com a chegada da pandemia do Covid-
19 e a Fetaep, preocupada com a disseminação do Coronavirus, 
assim como atendendo as recomendações do Ministério da Saúde e 
da Secretaria Estadual de Saúde, obrigou-se a cancelar muitos 
eventos já programados, o que tornou 2020 um ano atípico.

Com isso, durante o ano de 2020 foram realizados via convênio, 27 
eventos formativos, sendo 21 presenciais mobilizando 8 mil pessoas 
e 6 eventos de forma virtual mobilizando mais de 5 mil participantes, 
na capital do Estado, nas regionais sindicais e nos Municípios, 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 continuou à risca com as exigências, tanto na 
execução como na prestação de contas dos eventos, garantindo mais 
transparência no emprego do recurso destinado às atividades 
formativas.

CONVÊNIO SENAR
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A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2020 contou com os diretores responsáveis o presidente 
Marcos Junior Brambilla e o Secretário Geral Alexandre Leal dos Santos. Contou ainda com a secretária 
executiva Raquel da Silva e a auxiliar de secretaria, recepcionista e telefonista 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 e atendimento aos STRs, 
sendo algumas relatadas abaixo. 

Com o início da pandemia no ano de 2020 e com o distanciamento social, muitos dos departamentos da 
federação passaram a realizar seus trabalhos em home office. Esta migração de trabalho presencial para 
teletrabalho teve que acontecer muito rapidamente e foi uma mudança brusca. Para auxiliar a diretoria e 
outros colaboradores tivemos que aprender e procurar novas ferramentas de comunicação e aprender a 
realizar e participar de reuniões online com as mais diversas plataformas apresentadas e utilizadas pelo 
governo, instituições e empresas das quais temos relacionamento e parcerias. A secretaria auxilia na 
demanda dessas reuniões online, tanto no agendamento e criação de links como em dificuldades de aces-
so aos links recebidos e controle nas reuniões online, etc. 

Organização, informatização, digitalização, seleção e distribuição das correspondências recebidas (car-
tas, ofícios, memorandos, atas, relatórios, declarações, editais, projetos, convênios, requerimentos, sín-
teses 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 correspondênci-
as 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 recebi-
das pelos interessados.

SECRETARIA GERAL
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SECRETARIA GERAL

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. 

Suporte nos eventos, presenciais e online, realizados pelas diversas secretarias da Fetaep desde o planeja-
mento até sua execução, como encaminhamento de convites e contato com autoridades, confirmação de 
presença, recepção, listas presenças, etc.

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 documen-
tos, bem como a gestão de documentos físicos permanentes (arquivo morto) e digitais.  

Em 2020 houve alteração no estatuto social da Fetaep e a secretaria geral foi responsável pelo processo 
desde a preparação do documento, convocação de assembleia, até o seu registro em cartório.

Teve início em 2020 o processo preparatório para a participação do MSTTR do Paraná no 13º Congresso Naci-
onal de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, realização da Plenária Estadual, organização e elaboração de 
documentação. 

As demandas de recepção e atendimento ao telefone, no ano de 2020 passou a ser responsabilidade da auxi-
liar de secretaria Rita de Cássia, abrangendo todas as triagens e encaminhamentos de ligações telefônicas e 
atendimento ao público interno e externo da Federação, assim como o monitoramento das câmeras instala-
das na recepção e portões, abertura e fechamento do portão de pedestre e de carro quando necessário.

 Atualização dos dados dos sindicatos no sistema fetaep/admin, como endereços, telefones e dados de dire-
torias quando essas informações chegam até a secretaria.

Em agosto de 2020, iniciamos um trabalho de cadastro diversos no sistema fetaep/admin, a pedido da 
assessoria de imprensa, para o envio de jornal da Fetaep. Este cadastro abrange autoridades e instituições 
governamentais e privadas de todo o Paraná e fora do Estado, como também as que os sindicatos indicam 
para envio dos informativos impressos da Fetaep.

Ainda é responsabilidade da secretaria cotação e compra de materiais de escritório, produtos de limpeza e 
copa, assim como registrar as entradas e saídas destes materiais e produtos no sistema de estoque. 

Auxílio ao departamento de arrecadação fazendo controle e contato com sindicatos e seguradora das 
demandas do seguro Costa & Parra.

Auxílio à secretaria de previdência na parte de recebimento, conferência e arquivamento das documenta-
ções dos sindicatos relacionadas ao INSS digital.

Durante o ano de 2020 na secretaria geral da Fetaep os trabalhos foram realizados de maneira alternadas, 
ora presencial, ora em teletrabalho, dependendo das demandas e necessidades apresentadas. Porém em 
sua maioria foram realizados presencialmente, tomando todas as precauções necessária.
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Durante o ano de 2020 o departamento contou com o diretor responsável o presidente Marcos Brambilla. 
Contou ainda com a assessoria da empresa Talk Assessoria de Comunicação Ltda até o mês de abril e a partir 
de maio, com a assessoria dos jornalistas Giovani Ferreira e Ana Paula Rodrigues Ferreira. 

Principais eventos e ações coordenados e/ou assessorados pelo departamento de comunicação: 

Lançamento da Feira da Agricultura Familiar do Paraná, a Agrifamiliar Paraná 2020, assessoria de comunica-
ção e imprensa do evento realizado na sede da Fetaep e que reuniu mais de 50 expositores da agricultura fami-
liar do Paraná, como uma prévia da Feira oficial. 

Feira Agrifamiliar Paraná 2020 

Preparação das artes e materiais de divulgação, stands, brindes, vestuá-
rio. Construção visual dos stands, participação nas reuniões de organi-
zação. Padronização da comunicação com os parceiros. Elaboração de 
releases de divulgação. Organização, edição e postagens de vídeos depo-
imentos dos expositores participantes e postagens de divulgação nas 
redes sociais. Para o período de organização e preparação da Feira foi 
contratada a jornalista Larissa Jedyn para auxiliar na realização dos tra-
balhos na comunicação.

 A Feira teve sua data postergada por duas vezes e depois suspensa até 
que possa ser realizada com segurança, devido à pandemia. 

COMUNICAÇÃO

Festival Conexão Campo Jovem

Realizado pela secretaria de Juventude da Fetaep, o festival foi 
assessorado pela comunicação e responsável pela contratação de 
empresa para transmissão, através das redes sociais diretamente 
da sede da Fetaep em Curitiba, e pela apresentação do festival. 
Jovens de todo o estado fizeram participações ao vivo no evento, 
contando suas histórias de superação e de sucessão familiar. O 
Festival apresentou também participações musicais e palestras. 

Hackathon Pense Agro 

A comunicação colaborou na divulgação e organização deste evento online de 
incentivo ao uso da tecnologia na agricultura, promovido em parceria com o 
Governo do Estado do Paraná, entre outros parceiros, o qual foi coordenado 
pelo departamento de Política Agrícola da Federação. 

Cobertura de rodada de
negócios no mercado municipal. 
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Reuniões institucionais

A Comunicação acompanha, divulga, registra, assessora, documenta e participa, quando solicitada, de 
reuniões, congressos, lives, assembleias, encontros promovidos pela federação ou por outros, de interesse 
da instituição. 

Live Plano Safra

O Plano Safra é sempre um foco importante para os agricultores familiares, e portanto, a comunicação volta-
se para este tema central em diversos momentos do ano e sempre que solicitada. É o caso por exemplo, da 
realização e coordenação da live do Plano Safra 2020/21, realizada em 2020, transmitida diretamente do 
auditório principal da Fetaep, com participação das principais lideranças da agricultura do estado, 
entrevistados por meio do aplicativo Zoom. A transmissão contou com uma empresa especializada e com o 
departamento de informática da Fetaep, sendo feita pelas redes sociais da federação. 

Nas atividades de comunicação interna e externa, previstas nas entregas de assessoria de comunicação, a 
equipe atuou na alimentação do site www.fetaep.org.br, na produção do jornal mensal da Federação, nas 
produções gráficas técnicas e institucionais, como a Cartilha de Compras Governamentais e a cartilha de 
divulgação do Plano Safra da Agricultura Familiar – Pronaf 2020/2021.

COMUNICAÇÃO

Boletim Fetaep

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 comunicação.

Clipping diário de noticias – aproximadamente 240 boletins em 2020.

Datas comemorativas

Valorizamos e chamamos a atenção às datas importantes para a agricul-
tura Familiar do Paraná, através da criação e postagem de artes exclusi-
vas da federação, com a cara do nosso público, com foco sempre no for-
talecimento da categoria e a comunicação eficiente. 



12 AnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202020202020FETAEPFETAEPFETAEP

COMUNICAÇÃO

VÍDEOS

Documentário 
Filhos de assentados, no assentamento Contestado, na 
Lapa-Paraná, que pode ser acessado em 
https://www.youtube.com/watch?v=9GJ-6Ou_y84

Série
“Por que ser sindicalizado é importante? ”: Quatro vídeos 

que incentivam o recolhimento da contribuição sindical. 

Redes Sociais

Facebook

Instagram

YouTube

WhatsApp

Administração de grupos e postagens

Site 

Alimentação com notícias, fotos, artes, vídeos, áudios, etc.

Iniciamos o trabalho de reestruturação e modernização do site 
da Fetaep, juntamente com o departamento de informática da 

Fetaep, que concluído foi ao ar em 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=9GJ-6Ou_y84
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Assessoria de Imprensa

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.

Criação de arte

A comunicação criou artes especiais para as redes sociais da Fetaep como Fecebook, Youtube, Instagram e 
Whatsapp, jornal entre outros meios de comunicação, sempre com o objetivo de melhor atingir o público alvo, 
trabalhadores rurais e agricultores familiares, ressaltando datas importantes, prestação de serviços como 
prazos de DAP, atualização do rebanho, e a divulgação de eventos voltados ao agricultor familiar. 

Minuto Agrifamiliar Fetaep

Entrevista em áudio sobre temas relevantes e de interesse dos agricultores, enviada por whatsapp e postada 
no site www.fetaep.org.br. 

Jornal da Fetaep
Redação, pauta, edição, fotos,
pesquisa e postagem nos correios.

Cartilha do PRONAF Cartilha Compra Direta

MATERIAIS E IMPRESSOS ESPECIAIS

COMUNICAÇÃO
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INFORMÁTICA
No ano de 2020 o setor de informática teve como diretor responsável o presidente da instituição Sr. Marcos 
Junior Brambilla. E contou com colaboração, assistência técnica e desenvolvimento de sistemas do Sr. Silvio 
Sales do Nascimento Júnior.

As principais atividades do setor de informática são solucionar as necessidades da instituição sobre diversas 
tecnologias de informação. Compreendendo suporte e consultoria de hardware, software, dispositivos móve-
is, banco de dados, servidores, redes, análises e desenvolvimento de sistemas. O setor também realiza sob 
demanda cotações e compras de equipamentos, suprimentos e serviços relacionados à informática.

Foi executado diversas assistências a todos os funcionários, assessores e diretores, sobre diversas ferra-
mentas 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. 

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 compreen-
de: cadastro e desligamentos de funcionários no sistema, registro de biometria no relógio, coleta e tratamen-
to (justificativas e abonos) dos registros de pontos, fechamento mensal da folha, confecção de crachás e ali-
mentação de bobinas no relógio.

Os eventos à distância da FETAEP foi uma grande demanda no ano de 2020. O setor foi responsável pela 
manutenção de contas em websites de videoconferências, geração de links e transmissões ao vivo. Houve 
vários auxílios e treinamentos aos anfitriões das reuniões para o correto manuseio dos recursos disponíveis. 
Também foi realizado a instalação de equipamentos básicos necessários para as videoconferências.

PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA

Para suprir a necessidade de capacitação de funcionários e diretores de sindicatos durante o período de pan-
demia, foi implantado em um novo servidor de hospedagem um ambiente virtual de aprendizagem denomi-
nado moodle. Passamos a chamar essa plataforma de CaD – Capacitação à Distância.

https://fetaep.com.br/ead/

CaDCaDCaD Capacitação à Distância da FETAEP
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A FETAEP com o setor de informática e todos os seus colaboradores elaboraram vídeos, materiais de apoio e 
questionários, atendendo os diversos assuntos que os sindicatos atuam na base.  Os conteúdos foram distri-
buídos em 14 cursos:

ITRŸ
ARRECADAÇÃOŸ
CONTABILIDADEŸ
RHŸ
CONVÊNIO SENAR/FETAEPŸ
NOTA FISCAL DO PRODUTORŸ
GUIA DE TRANSPORTE ANIMALŸ

DAPŸ
CADASTRO AMBIENTAL RURALŸ
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTALŸ
ACORDOS E CONVENÇÕESŸ
PREVIDÊNCIAL SOCIALŸ
JURÍDICOŸ
ELEIÇÕES SINDICAISŸ

Para acessar a plataforma, havia a necessidade do funcionário ou diretor realizar um cadastro em um link de 
formulário encaminhado por e-mail e WhatsApp. Recebemos 172 inscritos, que foram inseridos na platafor-
ma, notificados por e-mail e tiveram acesso a todos os cursos. Todos os inscritos receberam também um 
vídeo tutorial criado pelo setor de informática, que explica detalhadamente como utilizar a plataforma.

Neste mesmo ambiente virtual de aprendizagem, foi criado um curso de “Boas Práticas na Manipulação de 
Alimentos” para atender a uma necessidade de 90 agricultores que seriam expositores na Feira AgriFamiliar. 
O conteúdo deste curso foi criado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar da Prefeitura Municipal 
de Curitiba em parceria com a FETAEP.

Um outro curso com o mesmo conteúdo sobre Boas Práticas na Manipulação de Alimentos foi criado para 
atender 594 permissionários do Mercado Municipal de Curitiba. 

Ao todo a nossa plataforma CaD - Capacitação à distância, tem 865 inscritos, 16 cursos online, 66 vídeos que 
foi editado e convertido pelo setor de informática com vinheta de abertura e ajustes visuais de conteúdo.

A plataforma é uma excelente ferramenta, fonte de conhecimento, que está à disposição dos sindicatos filia-
dos, foi criado pela FETAEP com muito afinco e dedicação de todos os colaboradores e teve um baixíssimo 
custo de implantação.

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Foi desenvolvido um sistema que permite o cadastro de trabalhadores 
rurais e seus serviços geradores de bilhetes. Disponível na Área Restrita do 
site da FETAEP. Os bilhetes possuem um QR code que permitem a valida-
ção pelo participante da campanha.

O setor de informática também auxiliou alguns sindicatos que solicitaram 
a importação de sócios do convênio CONTAG/SENAR para o sistema da 
campanha de sindicalização. Manualmente foi gerado essas planilhas e 
importado o cadastro do sócios e suas mensalidade referente ao período 
de vigência para dentro do banco de dados do sistema da campanha de 
sindicalização.

INFORMÁTICA
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Outra tarefa que houve grande engajamento do setor, foi a criação de materiais gráficos para a campanha, 
como a criação de arte para cartaz, panfleto, imagens para site, redes sociais, e vídeos de divulgação. Foi 
desenvolvido um material padronizado que deu identidade visual para a campanha.

CADASTRO DE EXPOSITORES PARA FEIRA AGRIFAMILIAR
Foi criado um módulo na área restrita destinado aos assessores das dez regionais sindicais e equipe técnica 
do setor agrícola, que foram os responsáveis por inserir e gerenciar os inscritos na feira AgriFamiliar.

RASTREAR AGRIFAMILIAR
Foi iniciado um grande projeto denominado Rastrear AgriFamiliar. Um sis-
tema para web e para dispositivos móveis que permite o rastreamento de 
produtos agrícolas e também um caderno de campo digital, destinado aos 
agricultores familiares. Este projeto está sendo desenvolvido pela empre-
sa Estúdio 89. O setor de informática está sendo responsável pelo levanta-
mento de requisitos de todo o sistema juntamente com o setor de política 
agrícola.

O acesso ao sistema em sua versão para web é feito através do endereço 
https://rastrear.agrifamiliar.agr.br e em 2021 estará disponível para down-
load nas lojas das plataformas de sarmatphone para Android e iOS.

MANUTENÇÕES EM SISTEMAS
Houve diversos ajustes e manutenções nos atuais módulos do sistema da 
FETAEP contidos na Área Restrita e no Painel de Controle. Inclusive no sistema de Processo Eleitoral Sindical 
com uma nova edição da cartilha de Organização Sindical atendendo a legislação em vigor.

MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO
Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o colaborador do setor foi res-
ponsável pela criação no computador de diversas artes gráficas para confecção de materiais de divulgação 
como: cartazes, banners, folders, calendário, cartões, entre outros.

1º MOSTRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PARANÁ
No ano de 2020 o setor de informática elaborou a identidade visual da mostra de produtos e serviços da agri-
cultura familiar do Paraná.

Desenvolvimento do logotipo

Placas para expositores

AgriFamilar2020AgriFamilar

06 a 03 de dezembro de 2020
Curitiba - PR

ApresentaçãoBanners e faixas

INFORMÁTICA
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL
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, Sr. Clodoaldo Gazola como Assessor Jurídico da Fetaep e ainda da Sra. Maristânia Szu-
lak Izé que assumiu os trabalhos da Pasta da Organização Sindical num período devido a um processo de 
Licença Maternidade.

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 disponibilizado na plataforma 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 objetivo é que juntos, STTR e FETAEP, venham evitar 
erros na documentação dos processos, para que não haja retardo na 
sua validação e deferimento.

Também houve o da parte 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 Fede-
ração e Sindicatos articulam-se de maneira a manter e defender a unicidade sindical, conforme estabele-
cido 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.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL
CARTILHA

3ª EDIÇÃO
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL

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 on-line 
com os agentes acerca de possíveis exigências não devidas permaneceu sendo uma atividade usual no 
ano de 2020 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 2020, houve a publicação no D.O.U. - Diário Oficial da União da nova PORTARIA Nº 
17.593, DE 24 DE JULHO DE 2020, que trouxe mudanças de procedimentos para solicitação de registro 
sindical e demais tramitações de solicitações no M.T.E. e MJ e ainda revogou as Portarias anteriores.  

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 2020.
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A Secretaria de Políticas 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 2020 foi marcado pela situação de calamidade pública decorrente da covid-19. Esta pandemia 
ocasionou a interrupção do atendimento presencial nas agência da Previdência Social e, com isto, a 
migração do atendimento por meios digitais (eletrônicos). Muitos serviços disponíveis passaram a serem 
feitos de forma online. O INSS implementou e ampliou os serviços do Meu INSS.

A suspensão das perícias médicas causou grandes dificuldades para os trabalhadores rurais, visto que 
com a falta de informações constantes no CNIS, muitos requerimentos foram indeferidos.

A Federação participou de diversas reuniões com a CONTAG com a presença, inclusive, da Direção 
Nacional do INSS no sentido de buscar soluções para o problema das perícias médicas e indeferimentos 
indevidos por parte do INSS.

Grande conquista destas reuniões com o INSS foi a publicação da Portaria nº 1.182/2020, que criou, 
entre outras, as centrais de análise de benefício, que transfere a fila nacional para as Superintendências 
Regionais do INSS.

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. No ano de 2020, mais cinco Sindicatos filiados passaram a utilizar o INSS Digital, 
contando até o final do ano com 56 Sindicatos operando a plataforma digital.

Durante o ano, a Secretaria de Previdência Social da FETAEP participou de diversas reuniões nas 
Regionais Sindicais tratando do tema previdência social.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
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A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais é constituída pelo diretor titular, Sr. Carlos Alberto 
Gabiatto, 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 patro-
nal. Da mesma forma, a negociação de Acordo Coletivo de Trabalho nos municípios sem representação de 
sindicato de base, é a Federação que faz a negociação.

A Secretaria de Assalariados e Assalariadas rurais presta assessoria aos Sindicatos filiados na análise de 
propostas de negociação bem como auxilia na inserção das negociações no Sistema Mediador. Dá supor-
te informativo e consultivo. 

Em 2020 foram registradas no Sistema Mediador 58 Convenções Coletivas de Trabalho com período de 
vigência ativo. O menor piso salarial negociado foi de R$ 1.075,00. A média dos pisos salariais negociados 
foi de R$ 1.285,91, o que representa um ganho de 23,05% em relação ao mínimo federal. O maior piso 
salarial firmado foi de R$ 1.470,00, o que representa um ganho real de 40,67% em relação ao mínimo fede-
ral.

ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS
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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 2021/2022. 
Também foi apresentado um relatório das Convenções Coletivas de Trabalho firmadas em 2020. 

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. É no Conselho Estadual 
do Trabalho que é discutida e definida a política de reajuste do Piso Estadual aplicado aos trabalhadores 
não abrangidos por negociação coletiva de trabalho. No ano final de 2020, em Resolução do Conselho, foi 
aprovado o reajuste de médio de 6%, e para os rurais passou a valer R$ 1.467,40 a partir de janeiro de 
2021.

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 Colabo-
ração com a Inspeção do Trabalho – CCIT junto a Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego no Paraná; Participação na Comissão Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Empregados – CNATRE. O Dr. Clodoaldo Gazola é res-
ponsável pelas assistências nas homologações de rescisão de contrato de 
trabalho. Presta assessoria aos Sindicatos filiados quanto a questões relacio-
nadas ao direito do trabalho. Participação nas negociações de Convenção 
Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho. Ainda, a assessoria rea-
liza análises em homologação e rescisões de contrato de trabalho; análises e 
pareceres sobre propostas de Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, 
quando solicitados pelos sindicatos filiados; 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.

Reunião da Comissão de Assalariados Rurais da FETAEP e da FETARP
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Em 2020 a equipe da Secretaria de Saúde, Educação e Proteção Infantojuvenil foi composta pela secretá-
ria de mulheres Sra. Ivone Francisca de Souza; até abril pela funcionária Daiane Kielt da Silva e de abril a 
dezembro pela funcionária Maristânia Szulak Izé.

SAÚDE
Participamos em Pesquisa do Conselho de Saúde Nacional, através da Contag, com os Municípios de Colo-
rado, Iporã, São João, Tijucas do Sul e Ubiratã, onde os dados solicitados pelo SUS Nacional foram coleta-
dos pelos Presidentes dos Sindicatos escolhidos e enviados para nossa Confederação. O movimento sin-
dical sempre buscando melhorias nas políticas públicas que atendem o   agricultor (a) familiar.

Curso de Extensão de Formação de Multiplicadores em Práticas Integrativas Complementares- PIC'S na 
área da saúde promovido pela Contag junto com diversas instituições parceiras, de outubro de 2020 a 
maio de 2021, com aula todas as segundas-feiras a tarde através de videoconferência. São participantes 
pelo Paraná: Adriana Prestes, Elisete Scremin, Inês Paladini do Vale, Ivone Francisca de Souza, Mailde 
Ribeiro do Valle Martins, Maristânia Szulak Izé, Marli Catarina Vieira Carvalho da Rocha e Rozângela Cor-
reia Gil. O grupo está desenvolvendo um trabalho na comunidade São Lucas, no município de Altônia-PR, 
onde em 2020 foi feito o diagnóstico da realidade local continuando em 2021 com o plano de ação para 
trabalhar na Comunidade as práticas integrativas que se aprendeu no curso, podendo assim, melhorar a 
saúde dos agricultores familiares e trabalhadores rurais da comunidade de uma forma mais natural.
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Abril e maio participamos do levantamento dos dados e relatório sobre as escolas municipais e estaduais 
que estão localizadas no Campo, da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, para pesquisa realizada 
pela Articulação Paranaense por Uma Educação do Campo, das Águas e das Florestas. A Fetaep pesqui-
sou os municípios de Quitandinha, Campina Grande do Sul, Piraquara e São José dos Pinhais.

Setembro a dezembro, realizamos, juntamente com outras instituições parceiras: LUTECOM, APP Sindi-
cato, NUPECAMP e UTP, o V Seminário Intermunicipal de Educação do Campo, construído coletivamente 
em diversas reuniões realizadas de abril a agosto. Tanto as reuniões como o próprio evento foi de maneira 
virtual,  o Seminário foi realizado em 4 momentos com os temas: dia 29/09 – Trabalho, educação e escola 
pública, dia 27/10 – Educação do Campo, experiências educacionais e conjuntura política, dia 17/11 – 
Direito à educação do campo e lutas contra o fechamento de escolas públicas e dia 16/12 – Educação nas 
Casas Familiares Rurais, etapa ministrada pela  Fetaep, onde tivemos a participação de toda a diretoria 
da Federação,  do Sr. Egidio Facci - Presidente do STTR de São Jorge do Patrocínio, da Coordenadora da 
Casa Familiar Rural de São Jorge do Patrocínio - Nayara Palozi Natário, da Coordenadora de Jovens da 
Regional Oeste da Fetaep e licenciada em Educação do Campo - Sandra Paula Bonetti e da Jovem Gabriely 
Amaro de Oliveira Borges – ex-aluna da CFR e atual graduanda de Medicina Veterinária pela UEM. 

Os 195 certificados dos participantes foram confeccionados e gerados pelo departamento de informáti-
ca da Fetaep, pelo colaborador Silvio Salles do Nascimento, assinados pelo Presidente Marcos Junior 
Brambilla e pela Secretária de Educação do Campo Ivone Francisca de Souza.

EDUCAÇÃO
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Campanha “ Covid 19, Protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, agora mais do que nunca”. 
Realizado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – FUNPETI, do qual a Feta-
ep faz parte. A Campanha contou com várias ações e mobilização virtual: dia 01/06 - lançamento da músi-
ca da campanha, dia 02/06 - lançamento do vídeo da campanha e no dia 12/06 – Dia D da Campanha com 
webinário no Canal Futura sobre o trabalho infantil, com debates e participação de diversas instituições 
como OIT, TST, MPT, FUNPETI e SIT. Ainda foram realizadas “lives” temáticas com a participação de Juízes, 
Procuradores, Auditores Fiscais do Trabalho e integrantes dos Fóruns Estaduais.

PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL
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Em 2020 a equipe da Secretaria da Terceira Idade teve como diretor o Sr. Aparecido Callegari e como dire-
tora diretamente nos trabalhos diários na federação a Sra. Ivone Francisca de Souza. Até abril contou com 
a funcionária Daiane Kielt da Silva e de abril a dezembro com funcionária Maristânia Szulak Izé.

Em 09 de março, participamos do Encontro da Terceira Idade, realizado na Regional pelo convênio 
Senar/Fetaep no Município de Ivaí, onde a Secretária Ivone Francisca de Souza palestrou a temática:  
Ações sobre o movimento sindical da Terceira Idade. A segunda palestra foi realizada por Jessica Christ-
mann Delfrate, Assistente Social, que falou sobre Programas Sociais e Assistenciais para a Terceira Ida-
de. E a terceira e última palestra foi realizada pelo Diácono e coordenador Diocesano da Pastoral do Idoso, 
Luiz Afonso Freytag, falando da Importância do Idoso na Sociedade e Função da Pastoral do Idoso.  
Durante os intervalos das palestras o Educador Físico Leandro Sansana, realizou exercícios físicos de 
alongamentos e falou sobre a importância dos cuidados com a saúde física e mental para a terceira idade.

TERCEIRA IDADE

Participação na 3ª Plenária Nacional da Terceira Idade e Pessoa Idosa, realizada virtualmente pela 
CONTAG nos dias 09 e 10 de dezembro, esse evento foi construído e planejado coletivamente por todos 
os Estados em várias reuniões do coletivo da 3ª idade nos meses de outubro e novembro e contou com a 
participação de muitos agricultores e agricultoras familiares do Estado do Paraná, onde foi discutido e 
aprovado diversas ações para a terceira idade dentro do Movimento Sindical.



26 AnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202020202020FETAEPFETAEPFETAEP

A Secretaria de Política Agrícola da Fetaep contou com o Sr. Marcos Junior Brambilla como diretor respon-
sável pela pasta e com os assessores: Engenheira Agrônoma Sra. Ana Paula Conter Lara, Engenheiro 
Agrônomo Sr. Benedito Luiz Almeida, Sr. Elivelton Nodari e Sr. Sidney Sebastião R. de Oliveira (convênio 
IDR/Fetaep).

O show Rural 2020 foi marcado por vários avanços, foi uma grande mostra de inovação e tecnologia, com 
a participação de mais 6.000 agricultores familiares organizados pelos Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais em sua maioria pelos Sindicatos da Regional Oeste, um dos destaques foi a assinatura do convê-
nio da FETAEP e Cresol para dar mais agilidade no crédito para o agricultor familiar. A primeira proposta 
concretizada foi da agricultora Sra. Maria Lúcia de Capitão Leônidas Marques logo após a assinatura do 
convênio. 

AGRÍCOLA

Outra parceria importante assinada no show rural foi entre a Fetaep e o Ceasa, no qual o agricultor famili-
ar poderá receber atendimento, orientação, prestar esclarecimentos, além de estimular a profissionali-
zação e o empreendedorismo destes agricultores que vendem seus produtos na pedra do Ceasa.
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Também no show rural, a Fetaep apoiou o Encontro Técnico da Asbraer - Associação Brasileira das Enti-
dades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, destacando a importância de se estar pensan-
do na agricultura familiar nos projetos discutidos pela assistência técnica, para assim ter mais pessoas 
no campo com qualidade de vida.

Com o intuito de alavancar o convênio e capacitar dirigentes sindicais e funcionários dos Sindicatos dos 
Trabalhadores/as Rurais – STTRs, para atuarem com crédito rural com o Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar – Pronaf com a Cresol, foi realizado uma formação para tratar sobre a par-
ceria entre Fetaep e Cresol, no qual foram abordados os temas: principais normativas do Programa Naci-
onal de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, o passo a passo para realização de uma proposta 
do Pronaf custeio e investimento, a documentação necessária, acompanhamento e formalização. 

AGRÍCOLA

Este ano foi marcado pela realização da 1ª Mostra de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar do 
Paraná uma iniciativa da FETAEP, com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Governo do Estado, 
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IDR-PR, 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais.

Esta primeira mostra de produtos foi um sucesso, tivemos agricultores familiares que trouxeram para 
expor diversos produtos como: frutas, legumes, verduras, embutidos, queijos, geleias, compotas, e tive-
ram também aulas show com os chefs de cozinha: Gastronomia Funcional com Iracema Bertoco Briane-
se do Centro Europeu; Mel de Jataí na gastronomia com Gabriela Carvalho do Quintana Gastronomia; 
Pães especiais e farinhas apropriadas com Rene Seifert da Casa da Videira – Wittmarsum; e critérios para 
um queijo de qualidade com Flávia Rogoski do Bom Vivant do Mercado Municipal. 

Diante do sucesso desta primeira mostra foi firmado junto com o prefeito Rafael Greca e os parceiros a 1 
Feira de Produtos da Agricultura Familiar programada para ser realizada em frente ao mercado munici-
pal, para promover e divulgar os produtos da agricultura familiar.
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Junto com a realização do lançamento da feira, ocorreu o Seminário da expedição da Agricultura Familiar, 
realizada pela gazeta do povo com a parceria também da Fetaep no qual abordou temas relevantes para a 
agricultura familiar, como por exemplo o Sr. Jorge Mryczka, coordenador do Censo Agropecuário no Para-
ná que abordou o censo realizado pelo IBGE; o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional de Curiti-
ba, Luiz Damaso Gusi, com o tema Agricultura Familiar e Mercado; Maria Isabel Rosa Guimarães do 
SEBRAE com o tema Empreendedorismo na agricultura familiar; o Sr. Giovani Ferreira, coordenador da 
expedição com os  resultados do projeto que percorreu 12 estados brasileiros de setembro a dezembro 
de 2019, e o presidente Sr. Marcos Junior Brambilla, presidente da FETAEP, com o tema Gestão e inova-
ção na agricultura familiar. A expedição contou também com o apoio técnico da Fetaep com relação a sele-
ção dos agricultores.

AGRÍCOLA
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Neste ano tivemos a pandemia pelo Covid 19, porém para dar andamento no convênio da Cresol com os 
STRs foi gravado e disponibilizado um treinamento do convênio Cresol on-line para que o funcionário ou 
técnico realizassem o treinamento remotamente e assim não prejudicar o credenciamento do STR e o 
andamento do convênio. Foram credenciados 22 técnicos e funcionários durante o ano de 2020 remota-
mente.

As atividades não pararam e com os devidos cuidados participamos da 
inauguração da primeira Fazenda Urbana do Brasil, localizada no Mercado 
Regional do Cajuru, com o objetivo de promover cursos, práticas e pesqui-
sas, integrando o campo e a cidade, sem contar que esta fazenda dispõe 
de canteiros de hortas, estufas, central de compostagem, banco de ali-
mentos, cozinha escola e um contêiner que funcionará como sala de aula.

Diante deste novo cenário o departamento gravou vídeos para a plataforma de capacitação à distância 
da Fetaep sobre os temas: O que é Declaração de Aptidão ao Pronaf-Dap, cancelamento de Dap, Desblo-
queio de Dap, Imposto Territorial Rural- ITR, Cadastro Ambiental Rural-CCIR, nota fiscal do Produtor ele-
trônica- NFP-e.

AGRÍCOLA

Em julho foi lançada a cartilha do Pronaf elaborada 
anualmente pela Fetaep com o objetivo de escla-
recer e auxiliar o agricultor familiar, dirigente sindi-
cal e técnico sobre as linhas de crédito e novidades 
do plano safra.

O lançamento do plano safra foi realizado on-line com a participação do secretário Nacional de Agricultu-
ra Familiar Sr. Fernando Schwank e o secretário de abastecimento e agricultura do Paraná Sr. Norberto 
Ortigara.
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A partir de julho a Fetaep, juntamente com os parceiros, começou a trabalhar intensamente para a reali-
zação da feira AgriFamiliar Paraná 2020 que seria realizada no final do ano com a inscrição de 100 agri-
cultores familiares, com isto foram realizadas reuniões semanais, todas as quintas para estruturação da 
feira com a Comissão Estadual que conta com a participação da Fetaep como coordenação, prefeitura 
municipal de Curitiba, Seab, Adapar, IDR-Paraná, Sebrae.

Os participantes da AgriFamiliar Paraná realizaram o curso fornecido 
pelo Sebrae para uma feira livre de Covid 19 e também realizaram o 
curso de manipulação de alimentos proporcionado pela prefeitura 
municipal de Curitiba, para assim se prepararem para manipular, 
manusear, bem como atender o público para uma feira mais segura.

AGRÍCOLA

Também foi realizado o evento on-line da década da agri-
cultura familiar juntamente com a Contag no qual foram 
debatidos os temas como: Melhor inclusão dos agriculto-
res e agricultoras e suas organizações na definição e imple-
mentação de políticas, programas para Agricultura Famili-
ar; Apoio dos governos aos Agricultores Familiares e suas 
organizações, em especial, as cooperativas; Maior partici-
pação dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais no diálogo e na implementação de políticas públicas.

Neste ano foi criada a 
Associação Sindical da Agricultura Familiar do Paraná – ASIAF/PR, 
com o intuito de atuar dentro das centrais de abastecimento do Para-
ná (Ceasas), esta associação é formada pelos STRs do Paraná filia-
dos a Fetaep e seu objetivo é ser uma extensão dos sindicatos e Feta-
ep, para assim apoiar, auxiliar, prestar serviços e organizar os agri-
cultores familiares que vendem seus produtos na pedra do Ceasa.
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Neste ano também houve a realização do hackathon 
Pense Agro 2020, Escola Agrícola 4.0, realizado pela 
Fetaep, em parceria com o governo do Paraná e o 
Sebrae. A ideia é que estes projetos sejam aplicados 
tanto na escola, que funcionará como um laboratório 
de práticas inovadoras, como nas pequenas proprieda-
des rurais do estado.

A entrega dos prêmios foi realizada na sede da Fetaep e os ganhadores foram:  primeira colocada a equi-
pe Electricow que  projetou uma solução sustentável para a ordenha mecânica na bovinocultura, no qual 
utiliza de um tapete a piezoeletricidade, o segundo lugar ficou para a equipe Diagneasy, que criou uma 
solução para ajudar o produtor rural a obter um diagnóstico antecipado de pragas e doenças, o terceito 
lugar foi para o projeto SmartDrop, uma startup de inteligência hídrica, no qual foi desenvolvido um siste-
ma de irrigação com a inserção de sensores para medir o grau de umidade do solo, para condicionar a irri-
gação conforme a necessidade da planta.

AGRÍCOLA
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A Fetaep se esforçou ainda mais junto aos parcei-
ros e governo para oferecer alternativas para for-
talecer, incentivar e impulsionar a compra dos pro-
dutos da agricultura familiar, diante da pandemia.  
Um dos importantes anúncios do Estado foi a dis-
ponibilização de R$ 23 milhões, recursos vindos do 
convênio com o governo federal, para reforçar o 

programa de compra direta da agricultura familiar, importante canal de comercialização dos produtos da 
agricultura familiar, sem contar que estes produtos serão distribuídos para famílias em estado de vulne-
rabilidade.

Em dezembro diante da situação da pandemia foi decidido juntamente com os parceiros em transferir a 
data da realização da AgriFamiliar Paraná, mas mantendo todos os eventos de forma on-line e aproveitar 
este período para aperfeiçoamento.

Foi realizado o curso marketing digital on-line com o palestrante André Policastro Fernandes da Silva- 
Sebrae, para tratar como vender os produtos da agricultura familiar neste novo formato digital.

Também foram mantidas as rodadas de negócios da AgriFamiliar Paraná, no qual os agricultores inscri-
tos participaram da versão on-line, no qual foram divididos em dois encontros virtuais em que os agricul-
tores apresentaram seus produtos para os compradores selecionados, estas rodadas tiveram a condu-
ção do Sebrae-Pr.

Também foi realizado de forma on-line o curso sen-
sorial de café com o Lucca Café, para os agricultores 
familiares inscritos na AgriFamiliar Paraná produto-
res de café, no qual os agricultores receberam um kit 
para fazer uma experiência sensorial ao vivo.

Para também oportunizar uma rodada de negócios dos 
agricultores familiares inscritos na Agrifamiliar Paraná e os 
permissionários do mercado municipal foi realizada uma 
rodada de negócios.

AGRÍCOLA
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AGRÍCOLA

Com o intuito de facilitar o crédito para o agricultor famili-
ar que procura o STR, a Fetaep e Sicredi realizaram um 
convênio para operações de crédito rural, possibilitando 
assim mais alternativas para os agricultores familiares 
que irão realizar seus projetos de crédito.

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 Tra-
balho de Ciências e Tecnologias da SETI e Conselho Fiscal da Contag.

Com a redução da área contratada de tabaco 
para Safra 2021 no Paraná, a FETAEP se 
mobilizou para levantar soluções para mini-
mizar os impactos para os agricultores fami-
liares que foram afetados. Sendo assim, par-
ticipamos de 2 reuniões de renegociação do 
tabaco, 8 reuniões para discutir o regimento 
interno do Fórum Nacional de Integração - 
Forniagro, no qual saiu novo regimento inter-
no e o Sr. Amauri Denck ficou como coorde-
nador deste importante fórum, cabe ressal-
tar que também participamos de 2 audiênci-
as públicas com a frente parlamentar do Rio 
Grande do Sul.
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No ano de 2020 a Secretaria de Política Agrária esteve sob a responsabilidade do diretor Alexandre Leal 
dos Santos que contou com a funcionária Sra. Daiane Kielt 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.

Com as mudanças trazidas pela situação da pandemia, as reuniões se intensificaram e dessa forma tive-
mos muitas webconferências com a Comissão Nacional de Política Agrária,  com a Comissão Estadual e 
com o INCRA.

AGRÁRIA

No âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário o ano de 2020 foi um ano de várias reuniões com a 
CONTAG, o Departamento de Gestão do Crédito Fundiário – DECRED e a Unidade Técnica Estadual – UTE 
somando muitos esforços para que a retomada do Programa ocorresse e também a publicação do Manu-
al Operativo. 

Participamos ativamente da Câmara Técnica do Crédito Fundiário na qual é deliberado referente aos pro-
cessos administrativos, assunções e feito monitoramento do andamento dos Projetos.

Também prestamos atendimento aos Sindicatos referente ao PNCF, recebemos e monitoramos os pro-
cessos de assunção de dívidas, prorrogação de dívida e liquidação antecipada.

Referente a Renegociação de Dívida Ativa da União, prestamos atendimento aos Sindicatos que fizeram 
a renegociação para os Inscritos do município, também elaboramos um material com o passo a passo de 
acesso ao Portal.

Reunião Comissão Estadual de Agrária
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No ano de 2020 a Secretaria de Juventude esteve sob a responsabilidade do diretor Alexandre Leal dos 
Santos que contou com a funcionária Sra. Daiane Kielt da Silva.

No Início do ano de 2020 o foco do trabalho da Secretaria de Jovens estava na preparação para a realiza-
ção dos Festivais - Estadual e Nacional:

Ÿ O 3º Festival Estadual da Juventude Rural estava programado para ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de 
março em Pontal do Paraná, na Associação Banestado.

Ÿ O 4º Festival Nacional da Juventude Rural estava programado para os dias 05, 06 e 07 de maio e pre-
tendíamos reunir mais de cinco mil jovens de todos os estados brasileiros em Brasília.

Devido a pandemia do coronavírus e aumento dos casos em todo o Brasil a Diretoria da FETAEP e 
CONTAG, em cumprimentos dos decretos, decidiram pelo adiamentos dos Festivais que seriam presen-
ciais. 

Reuniões Comissão Estadual de Jovens 

Durante o ano de 2020 realizamos diversas reuniões com a Comissão Estadual de jovens e com os repre-
sentantes das regionais para reprogramar as atividades com a juventude por motivo da pandemia, bus-
cando respeitar as medidas de distanciamento social. Também foram tratados os temas como: organiza-
ção e mobilização para os festivais, reestruturação da coordenação regional de jovens, criação grupos de 
WhatsApp, participação dos Jovens na diretoria dos STR e COTAS.

1º Festival Conexão Campo Jovem

Diante do cenário, realizamos o 1º Festival Conexão Campo Jovem de forma virtual no dia 30 de julho. Foi 
transmitido pelas redes sociais da FETAEP: Facebook, Instagram e Youtube. No momento da live tivemos 
uma média de 300 pessoas acompanhando ao vivo e após o evento, a transmissão gravada já teve mais 
de 5.4 mil visualizações.

JUVENTUDE

Festival Conexão Campo Jovem 
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JUVENTUDE
1º Festival Juventude Rural Conectada Construindo um mundo

Em nível Nacional também foi realizado de forma virtual o 1º Fes-
tival Juventude Rural Conectada Construindo um mundo, a juven-
tude rural se desafiou, descobrindo por meio das redes sociais os 
caminhos para debater sobre os temas que mobilizam os jovens 
do campo. A construção do 1º Festival foi coletiva e foi a primeira 
ação de massa virtual do Movimento Sindical dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, realizada nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 
2020 e que foi visualizado por cerca de 90 mil pessoas, entre 
jovens e suas famílias, por todas as redes sociais e site da 
CONTAG.
Comissão Nacional de Jovens
Na semana do dia 11 de março a Escola Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC) e a Secretaria de 
Jovens realizaram 0 1º CURSO DE TEATRO POLÍTICO, AGITAÇÃO E PROPAGANDA, em Brasília, com a par-
ticipação de 50 jovens, sendo o Alexandre Leal dos Santos e a Sandra Paula Bonetti do estado do Paraná.

Participamos das reuniões da Comissão Nacional de jovens mensalmente, que a partir do mês de março 
aconteceram todas através de videoconferência.

4ª Plenária Nacional da Juventude Rural
Nos dias 01 e 02 de dezembro de 2020, participamos com 10 jovens do estado da a 4ª Plenária Nacional 
da Juventude Rural, aconteceu através de videoconferência. A programação foi bem dinâmica e diversa 
com exposições, debates, votações e momentos culturais, sendo protagonizada pelos jovens e com a 
participação de dirigentes e assessorias da CONTAG, das Federações e Sindicatos, bem como de outros 
convidados e convidadas.

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 Conselho 
Estadual de Juventude – CEJUV e mensalmente participamos das reu-
niões que desde o mês de março aconteceram através de videoconfe-
rência.

Jovem Saber 
Juntamente com as coordenações de jovens da Região Sul, fizemos a 
formação Jovem Saber que é um programa de formação e mobilização 
da juventude trabalhadora rural. Podem participar jovens entre 16 e 32 
anos, como forma de fortalecer a organização da juventude rural e sua 
participação na vida comunitária e na luta sindical.
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Em 2020 a equipe da Secretaria de Mulheres foi composta pela secretária de mulheres Sra. Ivone Fran-
cisca de Souza; até abril pela funcionária Daiane Kielt da Silva e de abril a dezembro pela funcionária 
Maristânia Szulak Izé.

Dia 10 de março foi realizado o 5º Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Regional 10, através do 
convênio Senar/Fetaep, que aconteceu no município de São José dos Pinhais onde a secretaria de mulhe-
res representada pela sra. Ivone Francisca de Souza foi convidada para palestrar sobre: a importância da 
mulher dentro do movimento sindical.  Houve a palestra do Assessor Jurídico da Federação, Dr. Clodoaldo 
Gazola, que discorreu sobre a descaracterização do segurado especial e previdência rural. Foram regis-
tradas as presenças do Representante, Coordenador e Coordenadoras de Mulheres, titular e suplente da 
Regional 10 da Fetaep.

MULHERES

No mês de março, dia 14, através do convênio Senar/Fetaep a Regional 3 promoveu um Encontro de 
Mulheres Rurais em Umuarama, com a participação da secretária de mulheres Ivone Francisca de Souza 
representando a Fetaep, como palestrante a extensionista da Emater, Cintia Mara Lopes de Souza, que 
abordou o trabalho de Extensão Rural a grupos de mulheres na Região de Santo Antônio da Platina, como 
surgiu o projeto, a melhoria na qualidade dos produtos, as marcas e a comercialização. Enfim focou no 
protagonismo feminino e na agregação de valor da produção, dando os caminhos para a formação de 
novos grupos na região. Comentou a existência de uma proposta inicial para um trabalho com as mulhe-
res do Leite naquela Região. Foi apresentado um Talk Show de experiências, com relato de 4 agricultoras 
familiares que se tornaram empreendedoras rurais de sucesso: Geni Boch Faria - turismo rural e agroin-
dústria, Aline Almeida Borges - produção de batata doce e morangos, Miriani Marcelino Gouveia - alface 
hidropônica e Eliete Bogas Nespolo – ovos caipiras.
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MULHERES

Em conjunto com a Secretaria de Política Agrícola, foi rea-
lizado em junho um projeto para concorrer na ONU a uma 
verba para viabilizar melhorias e qualidade de vida ao 
grupo de mulheres da Associação ASPRAN de Antonina. 
Foram inscritos 400 projetos em todo o Brasil para sele-
ção de apenas 1 projeto, o nosso não foi selecionado.

Nos meses de junho a dezembro, com a assessoria da secretaria de política agrícola, foi realizado um 
grupo de trabalho para produzir a Cartilha de Compras Governamentais onde no dia 09/06 tivemos uma 
visita Técnica na ASPRAN de Antonina para conhecermos mais sobre a participação da Associação nessa 
política pública e várias reuniões com a Secretaria de Agricultura.
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MULHERES

Em julho a secretaria de mulheres fez um Encontro virtual com cada uma das 10 Regionais da Fetaep, 
onde o público foi mulheres margaridas agricultoras familiares (participantes da marcha das margaridas 
de 2019) e as respectivas Coordenadoras Regionais para formar grupo de mulheres de cada regional pelo 
WhatsApp.  

Agosto foi marcado pela Comemoração dos 20 
Anos da Marcha das Margaridas, onde o Paraná 
fez um resgate da história com todas as 04 ex-
secretárias de mulheres que nesses 20 anos par-
ticiparam da Marcha das Margaridas em Brasília, 
esse material foi feito através de vídeos e com-
partilhado nas redes sociais da Fetaep. Na Con-
tag no dia 12 de agosto, por videoconferência, foi 
realizado ato cultural e político em comemoração 
à data, em que todos os Estados participaram.

Começamos um grupo de mulheres em Bocaiúva do Sul, em setembro, para que essas mulheres tives-
sem uma renda maior na sua propriedade, fossem protagonistas em cultivar algum produto que amas-
sem e que melhorasse a qualidade de vida de toda a sua família. O grupo, que logo de início estava com 09 
mulheres, decidiu trabalhar com plantas medicinais e suculentas. A Secretaria de Mulheres e de Política 
Agrícola estão trabalhando juntas para viabilizar mais oportunidades de renda para esse grupo. Foram 
várias reuniões com as duas secretarias, a presença e apoio do STTR de Bocaiúva do Sul, da Cooperativa 
CODAF, IDR e Secretaria de Agricultura do Município. 
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Com a Coordenadora do grupo de mulheres de Bocaiúva do Sul, Elisete Scremim e o Presidente da Coope-
rativa CODAF, Cláudio Lovato, fizemos uma visita técnica, no início de outubro, ao Centro Paranaense de 
Referência Agroecológica – CPRA, referência em cultivo de medicinais, para aprender técnicas de cultivo 
e secagem das plantas, onde fomos muito bem recepcionados pela técnica Simone Richter que coordena 
há mais de 15 anos a fazenda onde se produz as medicinais orgânicas. O CPRA, parceiro da Fetaep, gentil-
mente doou as primeiras matrizes das plantas medicinais e suculentas para que as mulheres começas-
sem o plantio.

MULHERES

Realizamos virtualmente, em outubro, a Plenária Estadual preparatória para a 7ª Plenária Nacional de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras Familiares da Contag, com a participação da diretoria da 
Federação, das Coordenadoras Regionais de Mulheres das 10 regionais da Fetaep e de trabalhadoras e 
agricultoras familiares do Paraná; 
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Participação nos dias 28 e 29 da 7ª Plenária Nacio-
nal de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras 
Familiares da Contag, de forma virtual, onde con-
tamos com o acesso de várias delegadas que 
representaram o Paraná na discussão e votação 
do documento base preparatório para o Congres-
so da Contag; 

Outubro e novembro através do convênio com o Senar, a Secretaria de Mulheres promoveu de forma vir-
tual um curso para mulheres lideranças em 3 etapas, nos dias 30/10, 05 e 27/11, com os seguintes 
temas: etapa 1 - mobilização de potencialidades humanas e reconstrução do eu para este novo tempo, 
etapa 2 - despertar do empreendedorismo e inovação e etapa 3 - líder transformando pessoas, ministra-
do pelas palestrantes Maria José Andreacci Zuleger e Nair Onofre. 

MULHERES
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MEIO AMBIENTE
No ano de 2020 a Secretaria de Meio Ambiente esteve sob a responsabilidade do diretor Alexandre Leal 
dos Santos que contou com a funcionária Sra. Daiane Kielt da Silva.

Programa Descomplica Rural

Em janeiro foi lançado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em par-
ceria com o Instituto Água e Terra o Programa Descomplica Rural que tem como objetivo trazer agilidade 
nos processos de licenciamento ambiental, com segurança ambiental e jurídica. Para isso, foram realiza-
das adequações nas resoluções para obter empreendimentos de aquicultura, avicultura, bovinocultura e 
suinocultura. As principais mudanças foram quanto ao porte e prazos de validade das licenças. Dessa for-
ma, estavam programados eventos sobre o Descomplica Rural nos seguintes Municípios:  Cornélio Pro-
cópio, Londrina, Umuarama, Campo Mourão, Ponta Grossa, Guarapuava, Toledo, Maringá e Pato Branco, 
porém a maioria dos eventos foram cancelados por orientação da saúde por razão da pandemia.

CAR – Cadastro Ambiental Rural 

A Secretaria presta atendimento diariamente a dirigentes sin-
dicais e funcionários de sindicatos via telefone e/ou e-mail, 
sobre o Cadastro Ambiental Rural - CAR, tanto sobre a inscrição 
no CAR, retificações, regularizações, central do Proprietá-
rio/possuidor e demais dúvidas. 

Certidão Negativa de Débitos Ambientais

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.

SGA – Sistema De Gestão Ambiental e SIGARH - Sistema de Informação para Gestão Ambiental e de 
Recursos Hídricos

SGA - A requisição de licenças, bem como, a de consultas relacionadas a processos de licenciamento 
ambiental podem ser realizadas através do portal de licenciamento ambiental SGA – Sistema de Gestão 
Ambiental. A ferramenta foi desenvolvida em 2014 pelo então IAP, em parceria com a Celepar, e propõe 
uma solução informatizada que facilita o processo de licenciamento. Números mostram que, desde sua 
implementação, a espera dos usuários diminuiu cerca de 60%. Antes os processos eram físicos e deman-
davam mais tempo dos servidores do órgão.
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MEIO AMBIENTE

SIGARH - A nova ferramenta SIGARH tem como intuito agilizar o processo de outorga de recursos hídri-
cos e cadastro de uso insignificante de água para os agricultores do estado. Atualmente esta solução tec-
nológica disponibilizada permite solicitações para cadastros de usos insignificantes de água, anuências 
prévias para perfuração de poços e outorgas prévias, tudo por meio do preenchimento de requerimentos 
on-line e inclusão da documentação digital dos empreendimentos.

Em parceria com Instituto Água e Terra - IAT reali-
zamos capacitações referente as ferramentas 
SIGARH e SGA, sendo todas por videoconferência, 
onde os participantes poderiam interagir com per-
guntas e sugestões.

A Secretaria presta atendimento aos Sindicatos e 
técnicos que utilizam as ferramentas SGA e 
SIGARH bem como intermédio dos mesmo com o 
Instituto Água e Terra.

NOTA PÚBLICA – Suspensão Análise do CAR 
Publicamos nota em razão da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 5023277-
59.2020.4.04.7000/PR, que suspendeu temporariamente as análises e validação do Cadastro Ambien-

tal Rural - CAR no estado do Paraná, viemos a público externar nossa preo-
cupação com os prejuízos imensuráveis que causaria a manutenção desta 
decisão judicial que acolheu a prevalência da Lei da Mata Atlântica em rela-
ção ao Código Florestal. 

A aplicação da Lei da Mata Atlântica afetará diretamente os agricultores 
familiares, pois a não utilização da regra das áreas já consolidadas prevista 
no atual Código Florestal, impossibilitará os agricultores familiares a con-
tinuarem sua atividade rural. Muitos agricultores deixarão de utilizar áreas 
agricultáveis em suas terras, deixando-os em vulnerabilidade econômica. 

Cadeira de representação ano de 2020:

Ÿ 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.

Ÿ A Câmara Técnica de Meliponicultura

CURSO SGA E SIGARH
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ARRECADAÇÃO
O Departamento de arrecadação durante o ano de 2020 teve como diretor responsável o secretário de 
finanças e administração Sr. José Amauri Denck e o presidente Sr. Marcos Junior Brambilla. O 
departamento contou ainda com os funcionários Sra. Solange do Rocio Seer Halmata, Sr. Wellington 
Ribeiro de Araújo até o mês novembro 2020, Sr. Sérgio Luiz Bernert e Sr. Rodrigo Ferraz Borsatto.

Contribuição Sindical do Agricultor Familiar e Contribuição Sindical do Assalariado Rural
Em 2020 a COMAR continuou 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 26.291 
guias de Contribuição Sindical e recolhidas 10.028 Via Comar. As guias referentes ao ano de 2020, foram 
encaminhadas via Cresol, o total de guias geradas avulsas e em massa no sistema foram de 63.598, 
sendo recolhidas 18.204 guias, sendo 28,62% do total de guias geradas.

Contribuição Sindical Assalariado Rural
Foram emitidas e recolhidas 180 guias referentes ao ano de 2020.

Contribuição Confederativa do Assalariado Rural
Foram geradas 10.883 parcelas de Contribuição Confederativa do Assalariado Rural, e dessas, 6.336 
recolhimentos foram efetuados em 2020, sendo 58.21%% do total de parcelas geradas.

Contribuição Assistencial/Negocial Mensal
Foram geradas 929 guias e recolhidas 196 guias, de Contribuição Assistencial do Assalariado Rural, 
perfazendo 21,09% do total de guias geradas.

Reversão Salarial/Negocial Anual
Foram geradas 5 guias e recolhidas 3 guias de Reversão Salarial do Assalariado Rural, perfazendo 60% do 
total de guias gerada.

Mensalidade Social do Aposentado
Em agosto de 2020, houve a renovação do Acordo de Cooperação Técnica INSS/CONTAG, que vai vigorar 
de 15/08/2020 a 14/08/2024, esta renovação trouxe modificações na forma operacional da 
Mensalidade Social do Aposentado via convênio.  Após muita discussão entre as entidades de classe que 
fazem parte desse sistema de desconto, dezembro de 2020 foi publicada a Instrução Normativa   Nº 110, 
que institui prazo de validade para autorizações de 36 meses, a mesma deve ser digitalizada junto com a 
ficha de sócio e documento de identificação com foto, quanto as autorizações anteriores a agosto de 
2020, será feira a revalidação das mesmas, que como as autorizações terá prazo de 36 meses, seguindo 
os mesmos procedimentos da autorização, esse processo deve ser feito via o SISCONTAG, que foi 
adaptado para esse procedimento. Pela Instrução Normativa   Nº 110, o processo de revalidação deve ser 
concluído até 31 dezembro de 2021, prazo que está sendo negociado, as entidades estão solicitando 
uma prorrogação para 31 de dezembro de 2022, devido a pandemia do COVID 19, que limita os trabalhos 
junto ao agricultor.



45FETAEPFETAEPFETAEPAnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202020202020

Hoje temos 186 (cento e oitenta e seis) municípios integrados no sistema da Mensalidade Social do 
Aposentado via Contag, hoje temos 31 mil autorizações a serem revalidadas no Estado, e os sindicatos já 
começaram a fazer este trabalho, no decorrer do ano foram feitos 801 documentos entra autorizações e 
revalidações, e 1.963 baixas por cancelamento ou óbito. Iniciamos janeiro de 2020 com 32.644 
autorizações ativas e em dezembro de 2020 temos 31.496 autorizações ativas, fechamos o ano com 
saldo negativo de 1.148 cancelamentos ou óbito.

Seguro Costa e Parra 
Costa e Parra Corretora, essa forma de seguro foi trazida com o intuito de ter um serviço a mais a ser 
oferecido ou cedido ao agricultor familiar, como forma de incentivar o sócio a continuar com suas 
mensalidades em dia, uma forma de trazer novos sócios ou recuperar sócios inadimplentes. Nosso 
compromisso com a seguradora era ter no mínimo 2.000 vidas asseguradas, nos primeiros seis meses 
do início do contrato, fechamos o ano de 2020 com 358 segurados ativos, distribuídos em 29 sindicatos 
dentro do Estado. Foram pagos nesse período de vigência, dois seguros por óbito, sendo um por morte 
acidental e outro de salário maternidade. Este contrato tem vigência de dois anos, cessando em 30 de 
agosto de 2021, se houver a renovação do mesmo.

Campanha de Sindicalização “Juntos fazendo um sindicalismo mãos forte e atuante”.
A campanha de sindicalização teve como objetivo o fortalecimento das entidades sindicais de 
trabalhadores rurais filiadas a FETAEP. Foi direcionada aos atuais associados dos Sindicatos, aos novos 
associados e não associados, que contribuem de alguma forma com o MSTTR. Esta campanha teve a 
vigência de 02/04/2020 até 19/10/2020, ao final da promoção foram sorteados prêmios àqueles que 
tinham feito jus aos cupons emitidos pelo Sindicato devidamente apto a participar. 

Participaram da campanha 99 sindicatos que geraram 215.631 cupons, que foram sorteados na sede da 
Fetaep, foram sorteados entre os sócios e não sócios dos sindicatos, que fizeram parte   da campanha os 
seguintes prêmios: primeiro prêmio: Um carro Renault Kwid Life 0 km, segundo e terceiro prêmios: uma 
moto Honda CG 160 Titan 0 km, quarto ao décimo prêmios: uma TV Philco LED Smart 40”, aos sindicatos 
com melhor desempenho foram sorteados, do primeiro ao quarto, quatro computadores de mesa, do 
quinto ao oitavo, quatro scanners, do nono ao décimo, cem relógios de parede.

ARRECADAÇÃO
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ARRECADAÇÃO

Plataforma EAD
No mês de junho, foram trabalhados vários vídeos tratando de assuntos 
relacionados a arrecadação, de forma bem didática, com a finalidade de auxi-
liar dirigentes, funcionários e assessores dos sindicatos e federação. Foram 
feitos vídeos explicativos sobre o uso do Sistema de Arrecadação da Feta-
ep, SisContag, material de apoio a respeito de todas formas de arrecadação 
e seu embasamento legal. 

Reuniões realizadas
O ano de 2020, foi bem atípico por causa da pandemia do Covid 19, a partir do mês de abril de 2020, a 
FETAEP e CONTAG passaram a trabalhar em home office, o que mudou a dinâmica de trabalho, em home 
office os atendimentos passaram ser via WhatsApp e por e-mail, as reuniões passaram a ser através de 
videoconferência e lives.

- Coletivo Nacional de Finanças - as reu-
niões do coletivo passaram a ser quinzena-
is, através de videoconferência, com a par-
ticipação do secretário de finanças Sr. Amau-
ri e assistentes do departamento. Foram 
tratados assuntos pertinentes a sustenta-
bilidade do MSTTR, como as novas regras 
do Acordo Técnico INSS/CONTAG, cada Esta-
do trazia a evolução e dificuldades encon-
tradas para realizar esse trabalho, diante do 
quadro da pandemia e a dificuldade de estabelecer uma data plausível para realizar esse trabalho.

- Plenárias Estaduais da Contag – realiza-
das através de videoconferência para tratar 
do 13º CNTTR, teve como objetivo prepara-
ção para congresso e discussão do texto 
base, que trouce diretrizes de trabalho e alte-
rações nos estatutos da Contag, federações 
e sindicatos, que vão reger o movimento 
sindical.

- Reunião Regionais – o Sr. Amauri participou de reuniões em várias regionais, feitas por vídeo conferên-
cia para tratar de assuntos relacionados a sustentabilidade e organização sindical, incentivando os tra-
balhos e levando aos dirigentes as discussões e deliberações, que eram tratadas nos coletivos nacional.

ARRECADAÇÃOARRECADAÇÃOARRECADAÇÃO

PARA
FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES

SECRETARIA DE
FINANÇAS



47FETAEPFETAEPFETAEPAnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202020202020

- Coletivo Estadual de Finanças – realizado nos 
dias 19 e 20 de novembro de forma presencial, que 
tratou das Contribuições Sindical/Assistencial, sua 
implantação e valores, avaliação da campanha de 
sindicalização 2020 e apresentação da proposta 
da campanha de sindicalização 2021, forma da 
participação dos sindicatos nos custo da 
premiação, data de início e termino, prêmios e 
forma de sorteio, seguro Costa Parra avaliação e 
renovação de contrato, Fundo de Amparo do Sócio 
do Balcão via Contag, revalidação das autorizações 
de aposentados e prazo para realizar esse trabalho, padronização dos serviços prestados nos sindicatos, 
trabalhar um informativo com as ações do MSTTR, a nível estadual e nacional. 

Visitas as Regionais

No segundo semestre de 2020, foi dado início aos trabalhos de visitas aos sindicatos, afim de fazer 
análise geral da situação de cada entidade, sua estrutura organizacional, verificando sua situação junto 
CNES, se possuem registro sindical, se a diretoria está atualizada junto ao órgão competente, estatuto 
padrão, prestação de serviços ao agricultor, e suas dificuldades. Essas visitas teve o intuito de conhecer 
melhor nossa base sindical, verificar os pontos fortes e fracos, para então montar uma estratégia de 
trabalho adequada a realidade de cada regional. A primeira regional a ser visitada foi a Centro Sul (8), 
composta por 23 municípios, sendo que em 20 municípios temos sindicatos atuando, as visitas foram 
feitas pelo Sr. Amauri e Sr. Alexandre, acompanhados pelo representante da regional, coordenador e 
assessor regional, esse trabalho será retomado em 2021, com vistas nas demais regionais. 

Fundo de Amparo Contag

No final de outubro de 2020, a Contag realizou o segundo sorteio de prêmios de R$ 500,00 reais, para 
sócios/as aposentados e sócios/as de balcão, que  fazem parte do  Fundo de Amparo, houve também o 
sorteio do valor R$ 3.500,00, destinado aos sindicato que possuem Fundo de Amparo do sócios/as de 
balcão, foi contemplado o STR de Altônia com o valor R$ 3.500,00, e os  aposentados dos municípios de 
Astorga, Boa Esperança, Engenheiro Beltrão, Indianópolis, Jussara, Marilena, Prudentópolis, São Jorge do 
Patrocínio, São Miguel do Iguaçu e Saudades do Iguaçu.

ARRECADAÇÃO



48 AnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202020202020FETAEPFETAEPFETAEP

FINANCEIRO
O Departamento Financeiro da FETAEP em 2020 teve como diretor responsável o Secretário de Finanças e Admi-
nistração Sr. Jose Amauri Denck e o Presidente Sr. Marcos Junior Brambilla, e dos colaboradores Rodrigo Ferraz 
Borsatto 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.

Analise 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; Repasse das mensalidades 
sociais 1% para a Contag e Contar e Pagamento de delegados sindicais; Pagamento de assessores; Realização de 
relatórios de despesas e emissão de recibos de mão-de-obra. Prestar informações sobre boletos e notas penden-
tes; Elaboração de planilhas para repasse do COBAN. 

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 contabilida-
de (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 para 
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 (cenári-
os) com o fluxo de caixa; Elaboração 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 apresenta-
das 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 presta-
ção de contas dos eventos realizados na Entidade; Planilha de gerenciamento dos recursos e demais 
dados, contendo item como: região sindical, título, local, data, número de participantes, valor previsto e 
valor gasto; Preparação de recibos referentes ao pagamento das passagens dos eventos; Registros das 
prestações de contas enviadas ao convênio, através de remessas devidamente 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 2020 esteve sob responsabilidade do secretário de finanças e admi-
nistração Sr. José Amauri Denck e do presidente Marcos Junior Brambilla.  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 Sindi-
catos centralizados na FETAEP;

ü Conferência do movimento bancários pelas conciliações 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 (31/07/21)

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 
FETAEP;

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 Até a data de 31 de dezembro de 2020 tivemos um total de 143 Balanços encerrados do exercício de 
2020, e temos 65 STTR´s que faltam fechar seus Balanços de 2020 pela falta de documentação (con-
tábil e bancária);

ü Para os 65 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;

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

ü Assessoramento aos funcionários e diretores dos STTR´s com inclusão de cursos na plataforma da 
EAD da FETAEP, sobre CONTABILIDADE na elaboração dos BOLETIM DE CAIXA, CAEPF, DCTF WEB, 
ESOCIAL,e outros;

ü Assessoria ao Departamento de Arrecadação e Financeiro da FETAEP.

ü Participação de reuniões: Somente tivemos reuniões online devido a pandemia do Corona Vírus. Dia 
24 de Novembro participei da Assembleia de Previsão para 2021 e Suplementação Orçamentária 
para o exercício de 2020.

CONTABILIDADE
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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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