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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 2021.

Este ano continuou sendo um ano desafiador por conta da pandemia do covid-19 que 
assolou todo o mundo, tivemos inúmeras incertezas nas atividades e ações sindicais da 
Fetaep e Sindicatos, e a agricultura familiar também sentiu o impacto no cenário 
econômico, social e político do país.

Por conta do cenário apresentado desde o ano de 2020, tivemos que novamente 
reavaliar e adequar vários projetos à situação apresentada. As atividades da FETAEP 
não pararam, continuamos a nossa missão de representar e defender os interesses dos 
agricultores familiares do Paraná. 

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 2021 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 SENAR Paraná. 

Esperamos chegar ao final de 2022 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 2021 foi mais um ano atípico, de vários desafios e muito trabalho para o Movimento 
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Paraná. 

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

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

Com a continuidade da pandemia e o alto índice de casos de covid-19, 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 atendimento ao público na federação. Com 
isso houve alternância entre trabalhos presenciais na sede e home office, de acordo com as 
orientações da OMS e decretos governamentais. Já no segundo semestre do ano, com a 
diminuição dos casos de covid-19 e o início das vacinas, o trabalho foi retomado 
presencialmente, assim como as reuniões e encontros foram aos poucos retornando ao 
presencial.  

Para que os agricultores e todo o movimentos sindical não fosse prejudicado, os diretores e 
colaboradores da Fetaep continuaram se atualizando e investindo no aprendizado e inovação 
no uso das ferramentas virtuais e equipamentos para atender as demandas tanto online como 
presencial, assim como não parou de intermediar as demandas dos agricultores/as familiares e 
sindicatos com os órgãos de governo, instituições, empresas, autoridades, etc, sempre que 
apresentadas. 

A modalidade de trabalho remoto e todo o distanciamento social continuou com muita 
praticidade e possibilitando a realização de reuniões, assembleias, seminários e outras ações 
da federação por meio de plataforma virtual. Por outro lado, a demanda de trabalho que 
triplicou não diminuiu com a volta do presencial, 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 continuamos o processo de conhecer novas formas 
para orientar e atender aos agricultores familiares na base, e isso foi realizado com muitas 
reuniões e encaminhamentos junto ao governo do estado, governo municipal e instituições 
relacionadas a agricultura em geral.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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ATUAÇÕES DA FETAEP

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

Durante o ano de 2021, a Fetaep participou das reuniões e encontros de conselhos, comissões, 
fóruns, comitês, grupos de trabalho, programas, etc, das Secretarias de Estado, Secretarias 
Municipais, Ministérios, Superintendências Estaduais de Ministérios, INCRA, IAPAR, Fundação 
Terra, Senar/PR, IDR, Dieese, INSS, Fundepec, ADAPAR, ITCG, CTB, CFT, FST, dentre outras que 
nos foi solicitada a participação da Fetaep ou que trabalhamos e conseguimos uma cadeira de 
representação dos agricultores familiares, tanto presenciais como virtuais. 

O ano de 2021 também foi marcado por diversas capacitações técnicas para dirigentes 
sindicais e funcionários de sindicatos dos trabalhadores rurais de forma remota, online.

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
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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, diretamente com os sindicatos e regionais sindicais.

CONTAG E REGIONAL SUL DA CONTAG

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 departamentos que aconteceram, em alguns setores a cada 15 dias, online, com 
todas as Fetags do país, diretoria e assessorias da Contag. 

Ainda, a diretoria executiva da Fetaep participou das reuniões ordinárias e extraordinárias da 
Regional Sul da Contag, contribuindo com os debates e trocando experiências entre as três 
Federações do Sul do País.

CONGRESSO ESTADUAL E NACIONAL DA CTB

Em julho aconteceu o 5º Congresso Estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB-PR), o qual foi realizado virtualmente. A Fetaep participou com 30 dirigentes 
sindicais e os debates se concentraram na defesa dos trabalhadores do campo e da cidade. 
Neste congresso que também foi eleitoral, passou a integrar a direção da CTB-PR, alguns 
diretores da Fetaep e STRs como segue: Alexandre Leal dos Santos na vice-presidência, Ivone 
Francisca de Souza na secretaria da mulher trabalhadora, Sandra Paula Bonetti na secretaria de 
meio ambiente, Claudinei de Carli na tesouraria, ficando na vice-tesouraria Márcio José 
Serenini, e na secretaria de políticas agrícolas e agrárias Fábio Henrique Amude. Participaram 
da programação.

Em agosto aconteceu o Congresso Nacional da CTB e o Paraná participou com 25 delegados. O 
evento também foi virtual, ainda devido à pandemia, e o tema central do congresso foi 
“Esperançar o Brasil pela Vida, Democracia, Soberania e Direitos”.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL



6 AnualRelatório
Atividadesde 2021FETAEP

PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIAPLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA
A Diretoria Executiva da Fetaep, juntamente com toda equipe de A Diretoria Executiva da Fetaep, juntamente com toda equipe de 
trabalho, continuando a busca cada vez mais pela qualificação trabalho, continuando a busca cada vez mais pela qualificação 
no atendimento e prestação de serviços aos agricultores no atendimento e prestação de serviços aos agricultores 
familiares e consequentemente a melhoria de renda dos STRs, familiares e consequentemente a melhoria de renda dos STRs, 
trabalhou para atualização da plataforma de capacitação à trabalhou para atualização da plataforma de capacitação à 
distância que a fim de capacitar profissionalmente dirigentes sindicais e funcionários de distância que a fim de capacitar profissionalmente dirigentes sindicais e funcionários de 
sindicatos, e oferecer informações de apoio estratégicos, técnicos e operacionais.sindicatos, e oferecer informações de apoio estratégicos, técnicos e operacionais.

Esta plataforma foi projetada para os colaboradores e dirigentes sindicais dos sindicatos 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 filiados à Fetaep com conteúdo de diversas áreas necessárias para exercer suas funções e para 
que o sindicato tenha uma administração e gestão de excelência. Durante o ano de 2021 os que o sindicato tenha uma administração e gestão de excelência. Durante o ano de 2021 os 
cursos e palestras que fazem parte da plataforma foram atualizados, quando necessários, e cursos e palestras que fazem parte da plataforma foram atualizados, quando necessários, e 
inseridos novos temas conforme demanda da base.inseridos novos temas conforme demanda da base.

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

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO “VOCÊ FAZ PARTE DESTE MOVIMENTO”CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO “VOCÊ FAZ PARTE DESTE MOVIMENTO”

Em 2021 a Fetaep e a Fetarp realizaram mais uma Em 2021 a Fetaep e a Fetarp realizaram mais uma 
campanha de sindicalização que teve como objetivo o campanha de sindicalização que teve como objetivo o 
fortalecimento das entidades sindicais de trabalhadores fortalecimento das entidades sindicais de trabalhadores 
rurais filiadas e direcionada aos associados ou não dos rurais filiadas e direcionada aos associados ou não dos 
Sindicatos que contribuem de alguma forma com o Sindicatos que contribuem de alguma forma com o 
MSTTR.  Foram sorteados vár ios prêmios aos MSTTR.  Foram sorteados vár ios prêmios aos 
participantes da campanha tendo como prêmios: 3 participantes da campanha tendo como prêmios: 3 
motos, 2 notebooks, 2 smartphones e 20 smart tvs. motos, 2 notebooks, 2 smartphones e 20 smart tvs. 
Também foi sorteada uma moto entre os sindicatos que Também foi sorteada uma moto entre os sindicatos que 
aderiram a campanha. aderiram a campanha. 

PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA
A Diretoria Executiva da Fetaep, juntamente com toda equipe de 
trabalho, continuando a busca cada vez mais pela qualificação 
no atendimento e prestação de serviços aos agricultores 
familiares e consequentemente a melhoria de renda dos STRs, 
trabalhou para atualização da plataforma de capacitação à 
distância que a fim de capacitar profissionalmente dirigentes sindicais e funcionários de 
sindicatos, 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 administração e gestão de excelência. Durante o ano de 2021 os 
cursos e palestras que fazem parte da plataforma foram atualizados, quando necessários, e 
inseridos novos temas conforme demanda da base.

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 
www.fetaep.org.br/inscricao/ead. Após a inscrição é enviado para o e-mail cadastrado um 
usuário e senha para acesso a plataforma.

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO “VOCÊ FAZ PARTE DESTE MOVIMENTO”

Em 2021 a Fetaep e a Fetarp realizaram mais uma 
campanha de sindicalização que 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 vár ios prêmios aos 
participantes da campanha tendo como prêmios: 3 
motos, 2 notebooks, 2 smartphones e 20 smart tvs. 
Também foi sorteada uma moto entre os sindicatos que 
aderiram a campanha. 
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FEIRA AGRIFAMILIAR 2021FEIRA AGRIFAMILIAR 2021

Em 2021 foi realizada a primeira edição da AgriFamiliar e Em 2021 foi realizada a primeira edição da AgriFamiliar e 
foi um sucesso! Foram cinco dias de muito trabalho de foi um sucesso! Foram cinco dias de muito trabalho de 
toda a diretoria da Fetaep e Fetarp, equipes de trabalho toda a diretoria da Fetaep e Fetarp, equipes de trabalho 
de todas as secretarias e departamentos, assessores de todas as secretarias e departamentos, assessores 
regionais, sindicatos de trabalhadores rurais e regionais, sindicatos de trabalhadores rurais e 
agricultores familiares. agricultores familiares. 

Nestes dias aconteceram vários contatos, troca de Nestes dias aconteceram vários contatos, troca de 
experiências e muitas emoções, acompanhadas, é claro, experiências e muitas emoções, acompanhadas, é claro, 
dos melhores sabores do Paraná. dos melhores sabores do Paraná. 

Esta primeira Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar abriu as portas da nossa casa, Esta primeira Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar abriu as portas da nossa casa, 
Fetaep, para o público da cidade e do campo e apresentou os nossos produtores para todos que Fetaep, para o público da cidade e do campo e apresentou os nossos produtores para todos que 
nos visitaram. nos visitaram. 

AgriFamiliar foi uma realização da Fetaep e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, com apoio AgriFamiliar foi uma realização da Fetaep e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, com apoio 
do con-vênio SENAR/PR, Governo do Paraná,  SEAB/PR, IDR/PR, Adapar, Sebrae/PR e do con-vênio SENAR/PR, Governo do Paraná,  SEAB/PR, IDR/PR, Adapar, Sebrae/PR e 
Prefeitura de Curitiba. Contou ainda com o patrocínio da Cresol, Sicredi, Banco do Brasil,  Prefeitura de Curitiba. Contou ainda com o patrocínio da Cresol, Sicredi, Banco do Brasil,  
Sistema Ocepar e Copel.  Sistema Ocepar e Copel.  

Contamos com a presença de inúmeros visitantes que puderam conhecer e prestigiar os Contamos com a presença de inúmeros visitantes que puderam conhecer e prestigiar os 
agricultores familiares e seus produtos. Esteve presente nos visitando também vários agricultores familiares e seus produtos. Esteve presente nos visitando também vários 
representantes do Governo do Estado, Governo Municipal, instituições financeiras, representantes do Governo do Estado, Governo Municipal, instituições financeiras, 
cooperativas, associações, federações rurais e urbanas, sindicatos rurais e urbanos, Contag, cooperativas, associações, federações rurais e urbanas, sindicatos rurais e urbanos, Contag, 
dentre muitos outros. dentre muitos outros. 

FEIRA AGRIFAMILIAR 2021

Em 2021 foi realizada a primeira edição da AgriFamiliar e 
foi um sucesso! Foram cinco dias de muito trabalho de 
toda a diretoria da Fetaep e Fetarp, equipes de trabalho 
de todas as secretarias e departamentos, assessores 
regionais, sindicatos de trabalhadores rurais e 
agricultores familiares. 

Nestes dias aconteceram vários contatos, troca de 
experiências e muitas emoções, acompanhadas, é claro, 
dos melhores sabores do Paraná. 

Esta primeira Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar abriu as portas da nossa casa, 
Fetaep, para o público da cidade e do campo e apresentou os nossos produtores para todos que 
nos visitaram. 

AgriFamiliar foi uma realização da Fetaep e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, com apoio 
do con-vênio SENAR/PR, Governo do Paraná,  SEAB/PR, IDR/PR, Adapar, Sebrae/PR e 
Prefeitura de Curitiba. Contou ainda com o patrocínio da Cresol, Sicredi, Banco do Brasil,  
Sistema Ocepar e Copel.  

Contamos com a presença de inúmeros visitantes que puderam conhecer e prestigiar os 
agricultores familiares e seus produtos. Esteve presente nos visitando também vários 
representantes do Governo do Estado, Governo Municipal, instituições financeiras, 
cooperativas, associações, federações rurais e urbanas, sindicatos rurais e urbanos, Contag, 
dentre muitos outros. 
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ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

Em 2021 a Fetaep contou com a colaboração da zeladora Ana Cristina, que é responsável pelo 
prédio administrativo e setor hoteleiro da federação, incluindo organização, arrumação e 
limpeza dos apartamentos para recebimento de hóspedes.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

SECRETARIA GERAL
A secretaria geral da Fetaep durante o ano de 2021 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 presidência da Federação, diretoria executiva, todas as secretarias e 
departamentos e atendimento aos STRs, sendo algumas relatadas abaixo. 

Com a continuidade da pandemia no ano de 2021 e mantendo o distanciamento social, alguns 
departamentos da federação continuaram a realizar seus trabalhos em home office por alguns 
meses. Para auxiliar a diretoria e outros colaboradores continuamos nos atualizando para o uso 
das ferramentas de comunicação a fim de participar e realizar reuniões online através das 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 acesso aos links 
recebidos e controle nas reuniões online, etc. 

Organização, informatização, digitalização, seleção e distribuição das correspondências 
recebidas (cartas, ofícios, memorandos, atas, relatórios, declarações, editais, projetos, 
convênios, requerimentos, sínteses de reuniões, convites, e-mails, resoluções, etc).

Controle e gerenciamento de informações e das correspondências recebidas, protocolo, 
triagem e encaminhamentos aos setores competentes. Triagem e agendamento dos convites 
que chegam à diretoria e departamentos, através da secretaria geral. Respostas, reprodução e 
arquivamento das correspondências recebidas. 

Recebimento, triagem e expedição de e-mails através das contas fetaep@fetaep.org.br, 
secretaria@fetaep.org.br, presidência@fetaep.org.br e outras contas criadas eventualmente 
para alguma ocasião necessária.
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Arquivamento da documentação, após circulação na entidade e respondidas as que 
necessitaram. 

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

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

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, presencial e online. 

Suporte nos eventos, presenciais e online, realizados pelas diversas secretarias da Fetaep 
desde o planejamento 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 documentos, bem como a gestão de documentos físicos 
permanentes (arquivo morto) e digitais.  

No ano de 2021 aconteceu o 13º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares, realizado pela Contag de 6 a 8 de abril de 2021, através 
da plataforma Zoom, assim como a realização da Plenária Estadual que antecede o Congresso. 
O papel da Secretaria neste evento se deu na organização de documentação, inscrição dos 
participantes do Paraná, orientação e auxílio aos sindicatos participantes antes e durante o 
evento. 

As demandas de recepção e atendimento ao telefone, no ano de 2021 foi de responsabilidade 
da auxiliar 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 instaladas na recepção e portões, abertura e fechamento do 
portão de pedestre e de carros quando necessário.

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

SECRETARIA GERAL
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No dia 09 de dezembro de 2021 aconteceu o 3º Congresso Estadual Temático da Fetaep, 
através da plataforma zoom. Antes do congresso, aconteceram as oficinas regionais 
preparatórias para discussão do documento base e eleição dos delegados e delegadas dos 
sindicatos aptos ao Congresso. A Secretaria foi responsável pela elaboração do regimento 
interno, juntamente com a assessoria jurídica e diretoria da Fetaep, assim como pelas 
burocracias e organização da assembleia de aprovação do mesmo. Também foi de 
responsabilidade da Secretaria Geral colher as informações das secretarias e departamentos 
da Fetaep para elaboração do documento base, assim como a realização dos procedimentos 
administrativos para sua elaboração. Também foi responsável pelo cadastro de todos os 
delegados/as do Congresso, assim como pela aceitação das inscrições e encaminhamento de 
links para os participantes. Juntamente com o setor de TI, foram agendadas reuniões e criadas 
salas online para o congresso. Durante a realização do congresso ainda foi oferecido auxílio aos 
participantes que tinham dificuldades em acessar as salas online ou localizar o seu link.  

Contato com sindicatos e seguradora das demandas do seguro Costa & Parra, controle e 
elaboração de planilhas de inclusão e exclusão de segurados recebidos dos sindicatos, 
elaboração de e-mails aos sindicatos solicitando dados de renovação ou não dos segurados, 
conferência de comprovantes de pagamentos com relação de inclusão/renovação segurados, 
dentre outras demandas referente ao convênio que possam auxiliar ao departamento de 
arrecadação.

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

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

Durante o ano de 2021 na secretaria geral da Fetaep os trabalhos foram realizados em sua 
maioria de forma presencial, tomando todas as precauções necessária.

SECRETARIA GERAL
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Durante o ano de 2021 o departamento contou com o diretor responsável o presidente Marcos 
Brambilla. Contou ainda com a assessoria dos jornalistas Giovani Ferreira e Ana Paula 
Rodrigues Ferreira até o mês de maio e da jornalista Larissa Jedyn a partir do mês de junho até 
dezembro. 

A Assessoria de Comunicação atua no atendimento a todas as diretorias e áreas de atuação da 
Fetaep e em diversas frentes, que vão desde a comunicação interna da Fetaep, Fetarp e STTRs, 
com a elaboração de textos, fotos e vídeos para boletins segmentados, jornais, cartilhas, 
comunicados, entrevistas e campanhas. A comunicação externa e os serviços de assessoria de 
imprensa, por sua vez, são direcionados ao público geral e à mídia especializada, por meio de 
releases, negociação de entrevistas com veículos, atendimentos de demandas específicas. 
Além disso há a produção de conteúdo e o monitoramento das redes sociais, destinadas tanto 
ao público interno quanto externo. 

A equipe de comunicação mudou em junho e as estratégias foram mantidas, como a edição do 
jornal, os boletins e redes sociais. 

BOLETIM DE NOTÍCIAS

Durante a semana, são elaborados boletins com as 
principais notícias do dia, na região, no Brasil e no mundo, 
com informações úteis para o trabalho no campo, para os 
negócios, além de economia, saúde e finanças. O boletim 
diário é enviado aos grupos de trabalho dos sindicatos pelo 
WhatsApp e e-mail.

JORNAL da FETAEP 
O Jornal da Fetaep traz temas e matérias que falam sobre o 
movimento sindical, sobre as áreas de atuação da Federação e dos 
STTRs e histórias de agricultores familiares do Paraná, que ajudam 
a humanizar a publicação e focam na nossa base, que é o coração 
do movimento.

COMUNICAÇÃO
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Exemplo de matéria publicada no jornal e trabalhada também com outros veículos de imprensa

COMUNICAÇÃO
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Matéria publicada no jornal e divulgação dos eventos realizados pela Fetaep e STTRs nas redes 

COMUNICAÇÃO
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Matéria trabalhada no jornal e no site depois do tema ter sido veiculad como comunicado da 
Fetarp

COMUNICAÇÃO
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JORNAL A PEDRA

A Fetaep participou com matéria jornalística e anúncio 
em três edições do jornal A Pedra, que é distribuído na 
Ceasa. O objetivo é atingir produtores rurais e 
agricultores que circulem pela Ceasa, além de 
funcionários, com temáticas relevantes para a categoria, 
como rastreabilidade, Pronaf, entre outros. O anúncio que 
vem sendo trabalhado é o do Rastrear AgriFamiliar, uma 
vez que o jornal é dedicado ao público-alvo do aplicativo.

REDES SOCIAIS

A principal rede social acessada pelo público da Fetaep é o Whatsapp, que permite a circulação 
fácil e rápida das notícias e comunicados. Ainda assim o Facebook da Fetaep tem bom 
engajamento entre seus seguidores e o Instagram segue em fase de desenvolvimento. As 
ações realizadas durante a feira AgriFamiliar mostraram que o público impactado pelas redes 
sociais da federação é fiel, participativo, mas ainda prefere mídias mais tradicionais. Ainda 
assim, o que é publicado no Whatsapp também é compartilhado nas redes oficiais.

COMUNICADOS

Conforme a demanda, são realizados comunicados das diretorias da Fetaep e Fetarp para a 
base, com informações apuradas, corretas e em primeira-mão, para serem compartilhadas nos 
STTRs e público interessado. Dependendo do tema abordado, muitos desses comunicados são 
encaminhados para a imprensa especializada, de forma que apresente o posicionamento das 
instituições.

ARTES

Além de notícias, as redes e as 
mídias oficiais contam ainda 
com conteúdo comemorativos 
ou campanhas destinadas ao 
nosso público. A Comunicação 
faz as artes, cria as mensagens 
e busca criar empatia com o 
público alvo.

COMUNICAÇÃO
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COMUNICAÇÃO

COBERTURA DE EVENTOSCOBERTURA DE EVENTOS

A Comunicação faz a cobertura de eventos internos e externos das A Comunicação faz a cobertura de eventos internos e externos das 
áreas da Fetaep, com registo fotográfico e de texto. Neste evento áreas da Fetaep, com registo fotográfico e de texto. Neste evento 
da Secretaria de Mulheres, que reuniu representantes de todas as da Secretaria de Mulheres, que reuniu representantes de todas as 
regiões do estado, a jornalista fez uma apresentação sobre a regiões do estado, a jornalista fez uma apresentação sobre a 
importância da comunicação e da veracidade das informações, importância da comunicação e da veracidade das informações, 
ressaltando que cada representante, cada pessoa ligada ao ressaltando que cada representante, cada pessoa ligada ao 
movimento sindical é um comunicador e, por isso, tem a movimento sindical é um comunicador e, por isso, tem a 
responsabilidade pelas informações repassadas.responsabilidade pelas informações repassadas.

CARTILHA DO PRONAFCARTILHA DO PRONAF

Todos os anos é desenvolvida a Cartilha do Pronaf, elaborada pela Todos os anos é desenvolvida a Cartilha do Pronaf, elaborada pela 
equipe de Política Agrícola, com reportagens da Comunicação. Nesta equipe de Política Agrícola, com reportagens da Comunicação. Nesta 
edição, foram feitas matérias sobre o programa de rastreabilidade edição, foram feitas matérias sobre o programa de rastreabilidade 
Rastrear AgriFamiliar, sobre o reconhecimento do Paraná como área Rastrear AgriFamiliar, sobre o reconhecimento do Paraná como área 
livre de febre aftosa sem vacinação, sobre o Banco do Agricultor livre de febre aftosa sem vacinação, sobre o Banco do Agricultor 
Paranaense, além de informações completas sobre as linhas de Paranaense, além de informações completas sobre as linhas de 
crédito e as novidades do Plano Safra 2021/2022. A cartilha contou crédito e as novidades do Plano Safra 2021/2022. A cartilha contou 
também com fotos e relatos de agricultores familiares, de diversas também com fotos e relatos de agricultores familiares, de diversas 
regiões do estado, que contrataram linhas de crédito do Pronaf. regiões do estado, que contrataram linhas de crédito do Pronaf. 
Todos eles foram entrevistados para a edição. A publicação é muito Todos eles foram entrevistados para a edição. A publicação é muito 

usada por agricultores familiares, dirigentes sindicais e profissionais da área técnica, para saber usada por agricultores familiares, dirigentes sindicais e profissionais da área técnica, para saber 
sobre os melhores investimentos, dados e enquadramentos.sobre os melhores investimentos, dados e enquadramentos.

CARTILHA SEJA UM ASSOCIADOCARTILHA SEJA UM ASSOCIADO

A Cartilha de Arrecadação veio com a missão de contar um pouco A Cartilha de Arrecadação veio com a missão de contar um pouco 
da história do movimento sindical no Paraná, pontuar suas lutas e da história do movimento sindical no Paraná, pontuar suas lutas e 
destacar suas principais vitórias. Com uma linha do tempo destacar suas principais vitórias. Com uma linha do tempo 
ilustrada, linguagem simples e didática, a publicação foi realizada ilustrada, linguagem simples e didática, a publicação foi realizada 
e m  p a r c e r i a  e n t r e  a  C o m u n i c a ç ã o  e  o  s e t o r  d a e m  p a r c e r i a  e n t r e  a  C o m u n i c a ç ã o  e  o  s e t o r  d a 
Arrecadação/diretoria de Administração e participação de todas as Arrecadação/diretoria de Administração e participação de todas as 
diretorias da Fetaep. O objetivo maior da cartilha é promover o diretorias da Fetaep. O objetivo maior da cartilha é promover o 
movimento sindical e mostrar a importância do trabalho de base movimento sindical e mostrar a importância do trabalho de base 
dos sindicatos e da filiação de novos agricultores familiares.dos sindicatos e da filiação de novos agricultores familiares.

COBERTURA DE EVENTOS

A Comunicação faz a cobertura de eventos internos e externos das 
áreas da Fetaep, com registo fotográfico e de texto. Neste evento 
da Secretaria de Mulheres, que reuniu representantes de todas as 
regiões do estado, a jornalista fez uma apresentação sobre a 
importância da comunicação e da veracidade das informações, 
ressaltando que cada representante, cada pessoa ligada ao 
movimento sindical é um comunicador e, por isso, tem a 
responsabilidade pelas informações repassadas.

CARTILHA DO PRONAF

Todos os anos é desenvolvida a Cartilha do Pronaf, elaborada pela 
equipe de Política Agrícola, com reportagens da Comunicação. Nesta 
edição, foram feitas matérias sobre o programa de rastreabilidade 
Rastrear AgriFamiliar, sobre o reconhecimento do Paraná como área 
livre de febre aftosa sem vacinação, sobre o Banco do Agricultor 
Paranaense, além de informações completas sobre as linhas de 
crédito e as novidades do Plano Safra 2021/2022. A cartilha contou 
também com fotos e relatos de agricultores familiares, de diversas 
regiões do estado, que contrataram linhas de crédito do Pronaf. 
Todos eles foram entrevistados para a edição. A publicação é muito 

usada por agricultores familiares, dirigentes sindicais e profissionais da área técnica, para saber 
sobre os melhores investimentos, dados e enquadramentos.

CARTILHA SEJA UM ASSOCIADO

A Cartilha de Arrecadação veio com a missão de contar um pouco 
da história do movimento sindical no Paraná, pontuar suas lutas e 
destacar suas principais vitórias. Com uma linha do tempo 
ilustrada, linguagem simples e didática, a publicação foi realizada 
e m  p a r c e r i a  e n t r e  a  C o m u n i c a ç ã o  e  o  s e t o r  d a 
Arrecadação/diretoria de Administração e participação de todas as 
diretorias da Fetaep. O objetivo maior da cartilha é promover o 
movimento sindical e mostrar a importância do trabalho de base 
dos sindicatos e da filiação de novos agricultores familiares.
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CARTILHA PNCF

A Cartilha do PNCF teve como objetivo apresentar o Programa Nacional 
de Crédito Fundiário, explicar suas regras e condições e mostrar 
histórias de famílias que se utilizaram dele. A linguagem didática e clara 
foi desenvolvida em parceria entre a equipe de comunicação e a de 
Política Agrária. A cartilha vem sendo distribuída em eventos e para os 
sindicatos, de forma a estimular a troca de conteúdo de qualidade e 
responsabilidade.

SEMINÁRIO DE MELIPONICULTURA
A Fetaep foi uma das realizadoras do XV Seminário Paranaense de Meliponicultura. A 
Comunicação foi impactada, junto das áreas de Política Agrícola e Meio Ambiente, e ficou 
responsável pelas entrevistas, captação e edição de imagens, material gráfico, divulgação, 
apresentação e abertura do seminário. O evento contou ainda com o apoio da Universidade de 
Londrina e da Câmara Técnica de Meliponicultura do Ministério da Agricultura. Durante a 
preparação do evento, foram realizadas visitas técnicas em meliponários em São José dos 
Pinhais, Prudentópolis e Mandirituba, com entrevistas, registro fotográfico e em vídeo, além de 
gravação de receita feita com mel de abelhas sem ferrão para ser compartilhado no evento 
virtual.

COMUNICAÇÃO
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AGRIFAMILIAR

A Agrifamiliar foi um evento que demandou da Comunicação desde a sua concepção e 
organização, uma vez que, junto de outras áreas da federação, participou do desenvolvimento 
da programação, teve contato direto com as agroindústrias participantes, preparou materiais 
anteriores ao evento, fez publicações destinadas aos apoiadores, ajudou na criação gráfica e 
identidade visual do evento. 

Poucos dias da realização da feira, houve mudança de local, o que exigiu uma estratégia mais 
agressiva de Comunicação, uma vez que se tratava de uma primeira edição da AgriFamiliar e ela 
seria realizada na Fetaep, um local até então desconhecido do grande público. Os esforços 
foram dedicados, neste primeiro momento, ao desenvolvimento de posts, panfletos que foram 
distribuídos pela cidade e a recriação do conceito da feira, que ganhou shows, cursos, oficinas 
de gastronomia, sorteios.

O contato com a imprensa se deu de forma geral, com releases disparados para a grande mídia, 
e contato personalizado com jornalistas e influenciadores especializados em gastronomia, 
turismo, vida saudável. Reportagens em tv foram negociadas e trouxeram grande retorno para 
a feira. 

Como o evento não contou com o apoio institucional e de divulgação de órgãos oficiais, como 
mobiliário urbano e assessoria de imprensa de parceiros, foram necessários outros esforços, 
muito mais direcionados e assertivos.

A cobertura da feira em si contou com posts gerais e personalizados dos empreendimentos, 
panfletos das atrações e com o endereço da feira, matérias e releases para imprensa, 
acompanhamento das equipes de reportagem, acompanhamento de fotógrafos e equipe de 
vídeo, elaboração de artes e textos, entrevistas, convidados e autoridades.  

COMUNICAÇÃO
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INFORMÁTICA
Em 2021 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.

Este setor abrange diversas atividades relacionadas a área de tecnologia. 
Realiza-se suporte, consultoria e manutenção de hardware, software, dispositivos móveis, 
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.

Ocorreram diversas assistências a todos os funcionários, assessores e 
diretores, sobre diversas ferramentas de softwares e dispositivos que a FETAEP dispõe em 
sua sede. Remotamente ocorreu diversos suportes conforme solicitações de sindicatos filiados 
que entram em contato buscando informações e ajuda. 

São realizados também manutenções rotineiras nos equipamentos de CFTV 
(câmeras de segurança), telefonia (PABX), switches, access point (pontos de acesso wifi) e 
servidores (DHCP, arquivo e backup).

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

O ano de 2021 foi marcado por muitos eventos à distância, que geralmente necessitam 
de suporte do setor de informática, como: montagem de equipamentos, ajustes de áudio e 
vídeo, geração de links e auxílios nas plataformas de videoconferência e transmissões ao vivo. 

Foi mantido a plataforma moodle de Capacitação 
à Distância da FETAEP. O setor de informática é 
responsável pela manutenção da hospedagem, inscrição de 
novos usuários e inserção de novos cursos e conteúdo.
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A Campanha de Sindicalização do ano de 2021, assim como no ano passado, teve o 
setor de informática como um ator principal para sua realização, com as seguintes tarefas 
executas: Disponibilização de sistema online próprio que recebeu o cadastro de mais de 45 mil 
participantes e gerou mais de 341 mil bilhetes da sorte; Criação de todo o material de divulgação 
como panfletos, cartazes, vídeos e imagens para postagens; Upgrade do sistema permitindo a 
geração de relatórios; Scripts criadores de bilhetes para sócios aposentados do convênio 
INSS/CONTAG para os sindicatos que solicitaram. Geração de arquivos PDF com todos os 
bilhetes separados por regional para impressão. Transmissão ao vivo do sorteio no YouTube e 
Facebook.

Em 2021 concluímos o projeto Rastrear AgriFamiliar. Compreende um sistema para 
web e para dispositivos móveis (Android e iOS), destinado aos agricultores, que permite a criação 
de etiquetas para o rastreamento de produtos agrícolas e também um caderno de campo 
digital. O setor de informática acompanhou o desenvolvimento deste projeto com a empresa 
contratada, tendo reuniões (meets) frequentes com a diretoria da FETAEP e colaboradores da 
área Agrícola. O Projeto inicialmente proposto foi totalmente entregue e implementado, suas 
f u n c i o n a l i d a d e s  t e s t a d a s 
corretamente e funcionando. Este 
setor também contribuiu para a 
elaboração de materiais gráficos 
de divulgação do sistema.

INFORMÁTICA
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Iniciamos o estudo para implantação no Paraná do Cartão AgriFamiliar Mais. Um sistema 
que permite os sócios do sindicato consultarem pela internet os convênios ativos. As empresas 
conveniadas aplicarão descontos ou benefícios aos clientes que possuem o cartão AgriFamiliar 
Mais. Essas empresas poderão consultar a situação do sócio com o sindicato através do QRCode 
exclusivo que consta no cartão. Além de criar uma identidade para o trabalhador rural a ideia 
principal é consolidar cadastros de sócios ativos de sindicato, criando uma base estadual. E que o 
total de sócios no Paraná possa ser um número atrativo as empresas, que desejam oferecer seus 
produtos e serviços a este público com benefícios ou descontos. Com isso o sindicato passa a ter 
mais um recurso a oferecer aos seus sócios. Este projeto é um caso de sucesso da FETAG-RS 
apresentado em encontros das federações da região sul. A FETAEP visa implementar um sistema 
no mesmo modelo e em 2021 foi apresentado e aceito pela base de sindicatos.

Para o XV Seminário Paranaense de Meliponicultura, o setor desenvolveu o 
logotipo, vídeo de abertura e edição do vídeo da mesa redonda.

Para o 3º Congresso Estadual Temático da FETAEP o setor de informática 
desenvolveu dois módulos de sistema integrado ao painel de controle online, que são: Cadastro 
de delegados, permitindo inserir documentos em anexo, controle de situação da inscrição com 
histórico, envio de e-mails automáticos com notificação da situação e geração de relatórios; 
Cadastro de propostas para o documento base, que havia a intenção de dar um suporte durante 
as plenárias até a elaboração do documentos base versão final.

Devido à familiaridade com diversas ferramentas computacionais (softwares) o setor de 
informática foi responsável pela criação de diversas artes gráficas para confecção e 
atualização de materiais de divulgação como: calendários, cadernos, cartazes, banners, folders, 
cartões, entre outros.

INFORMÁTICA
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JURÍDICO
O departamento jurídico da Federação é composto pelo Dr. Clodoaldo Gazola e como diretor 
responsável o Sr. Marcos Junior Brambilla, Presidente da FETAEP.

Atividades Desenvolvidas

O departamento jurídico tem como uma de suas principais funções prestar orientações 
jurídicas nas demandas da FETAEP em todas as suas secretarias e departamentos, elaborando 
pareceres, defesas em ações judiciais e administrativas em que a Federação é parte. 

Também presta consultoria jurídicas nas demandas dos Sindicatos filiados que envolvem, 
principalmente, questões relacionadas a negociações coletivas de trabalho e previdência social 
rural.

Dentre as atividades desenvolvidas no ano de 2021, destacam-se:

· Em conjunto com a Secretaria de Organização Sindical, redigiu o novo modelo de Estatuto 
padrão para os Sindicatos filiados, em conformidade com as indicações aprovadas pelo 
Congresso da CONTAG e pelo Conselho Deliberativo da FETAEP;

· Assessoria em assuntos relacionados a eleições sindicais dos Sindicatos filiados;

· Assessoria nas demandas de registro e regularização sindical junto ao Ministério do 
Trabalho e Previdência;

· Elaboração do recurso administrativo para a obtenção da alteração da representação 
sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de 
Prudentópolis para a agricultura familiar;

· Assessoria na fundação e andamento da Associação Sindical da Agricultura Familiar do 
Paraná – ASIAF-PR;

· Assessoria e análise de contratos para a realização da AgriFamiliar-2021;

· Assessoria relacionada a pleitos eleitorais;

· Análise de diversos acordos coletivos de trabalho e orientações para adequá-los à 
legislação trabalhista vigente;

· Atendimento de Acordo de redução de jornada (Lei nº 14.020/2020);

· Esclarecimentos aos Sindicatos sobre as normas de flexibilização da legislação 
trabalhista;
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· Elaboração de diversos artigos publicados no Jornal da FETAEP; 

· Em atendimento à FETARP, participou de negociações de Acordos Coletivos de Trabalho 
com empresas sediadas nas áreas inorganizadas em sindicato, resultando em quatro 
ACTs firmados no ano;

· Ainda no atendimento às demandas da FETARP, participou das negociações do ACT 
firmado entre os Sindicatos de Trabalhadores Rurais e a Usina Santa Terezinha Ltda.;

· Na área da Previdência Social, o departamento jurídico assessorou os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais com consultas, discussões e reivindicações de soluções para as 
dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores(as) rurais, no acesso aos direitos 
previdenciários;

· Atendimento também na elaboração de pareceres jurídicos diários aos Sindicatos filiados 
na interpretação da Lei, orientações para interposição de recursos administrativos e 
ações judiciais na defesa de direitos previdenciários;

· Atendimento, análise e orientações relacionadas a enquadramento sindical para fins de 
contribuição sindical rural, inclusive aos Sindicatos filiados;

· Atendimento, análise e orientações relacionadas a enquadramento para fins de emissão 
de DAP;

· Orientações e encaminhamentos de adesão dos Sindicatos filiados ao Acordo de 
Cooperação Técnica da CONTAG/INSS para a utilização da plataforma INSS Digital.

O departamento jurídico da FETAEP presta atendimento direto nas demandas relacionadas a 
ações contra as autorizações do Acordo de Cooperação Técnica CONTAG/INSS, as quais 
estamos obtendo êxito.

· Elaboração de diversos artigos publicados no Jornal da FETAEP; 

· Em atendimento à FETARP, participou de negociações de Acordos Coletivos de Trabalho 
com empresas sediadas nas áreas inorganizadas em sindicato, resultando em quatro 
ACTs firmados no ano;

· Ainda no atendimento às demandas da FETARP, participou das negociações do ACT 
firmado entre os Sindicatos de Trabalhadores Rurais e a Usina Santa Terezinha Ltda.;

· Na área da Previdência Social, o departamento jurídico assessorou os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais com consultas, discussões e reivindicações de soluções para as 
dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores(as) rurais, no acesso aos direitos 
previdenciários;

· Atendimento também na elaboração de pareceres jurídicos diários aos Sindicatos filiados 
na interpretação da Lei, orientações para interposição de recursos administrativos e 
ações judiciais na defesa de direitos previdenciários;

· Atendimento, análise e orientações relacionadas a enquadramento sindical para fins de 
contribuição sindical rural, inclusive aos Sindicatos filiados;

· Atendimento, análise e orientações relacionadas a enquadramento para fins de emissão 
de DAP;

· Orientações e encaminhamentos de adesão dos Sindicatos filiados ao Acordo de 
Cooperação Técnica da CONTAG/INSS para a utilização da plataforma INSS Digital.

O departamento jurídico da FETAEP presta atendimento direto nas demandas relacionadas a 
ações contra as autorizações do Acordo de Cooperação Técnica CONTAG/INSS, as quais 
estamos obtendo êxito.

JURÍDICO
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AGRÍCOLA
A Secretaria de Política Agrícola da Fetaep contou com o Sr. Marcos Junior Brambilla como 
diretor responsável pela pasta, com a assessoria da Engenheira Agrônoma Sra. Ana Paula 
Conter Lara e da assistente administrativa Sra. Dulcileia Westphal. Contou ainda com o e Sr. 
Sidney Sebastião R. de Oliveira (convênio IDR/Fetaep).

No início do ano foi realizada, em conjunto com a secretaria de mulheres, a 
cartilha sobre Compras Governamentais trazendo informações aos 
agricultores familiares sobre o fornecimento de sua produção para órgão de 
instituições públicas como escolas, hospitais expandindo a oportunidade de 
mercado para a agricultura familiar.

Também, no início do ano, foi realizado um evento com os assessores 
regionais e dirigentes sindicais sobre as ações a serem realizadas, para 
realizar um planejamento das ações com o intuito de planejar as metas e ações a serem 
realizadas durante o ano.

Foram realizadas reuniões nos STRs em conjunto com 
a secretaria de mulheres para tratar sobre Pronaf, 
Pronaf Mulher, política públicas voltadas para o 
agricultor familiar, como no caso de Cerro azul que 
também foi realizada uma reunião para fazer um 
acordo com a Prefeitura para a cessão de uma cozinha 
industrial aos participantes da Associação de 
Desenvolv imento  da  Agr icu l tura  Fami l iar  e 
Agroecologia Pró-Vale (Adaf).

Neste ano foi avaliado e testado o aplicativo de rastreabilidade 
Rastrear Agrifamiliar e seu lançamento ocorreu no segundo 
semestre do ano, este aplicativo vem de encontro com os 
anseios e necessidades do agricultor familiar, estando assim de 
acordo com a Instrução Normativa conjunta nº 02 de 2018 do 
Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e ANVISA, que 
determina a rastreabilidade de produtos vegetais. Foram 
realizadas várias reuniões para tratar e promover este aplicativo 
no qual facilita o agricultor familiar estar de acordo com a 
normativa vigente, sem contar que é uma ferramenta a mais de 
propaganda de seus produtos, pois hoje em dia o consumidor 
quer saber a procedência do produto que está consumindo.
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Em função dos altos índices de casos de 
covid-19, o lançamento do plano safra foi 
realizado virtualmente e transmitido pelo 
Youtube da Fetaep com 786 visualizações e 
também pelo Instagram e Facebook.

Como de costume, em julho foi lançada a cartilha do Pronaf elaborada 
anualmente pela Fetaep com o objetivo de esclarecer e auxiliar o 
agricultor familiar, dirigente sindical e técnico sobre as linhas de crédito e 
novidades do plano safra, que este ano deu ênfase ao Rastrear 
Agrifamiliar.

Também foram percorridos diversos sindicatos para fazer o lançamento do Aplicativo Rastrear 
AgriFamiliar da Fetaep e também falar da nova Cartilha do Pronaf – Plano Safra da Agricultura 
Familiar 21/22, como por exemplo o evento realizado em Arapongas, Tamarana e Apucarana.

Foram realizados pelo departamento vários vídeos informativos para as redes sociais da 
Fetaep (Instagram e Facebook), orientando as principais mudanças do plano safra e também 
chamadas relembrando prazos para o Imposto Territorial Rural- ITR. Foi incluído na lista de 
cursos da plataforma EAD, o curso sobre CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, além do 
atendimento com orientações sobre CCIR e ITR. Atendimento no que se refere aos convênios de 
Crédito Rural – COBAN, Cresol, Sicredi, incluindo novos e fazendo a manutenção e atualização 
dos sindicatos que já prestam esse serviço aos agricultores.

AGRÍCOLA
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Neste ano foram realizadas rodadas em 
vários STRs com o objetivo de conversar 
e levantar problemas e demandas em 
todas as áreas dos sindicatos e do 
atendimento aos agricultores familiares 
e trabalhadores rurais. 

Foi o primeiro ano que a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares 
FETAEP/SENAR, em parceria com a Câmara Técnica de Meliponicultura do Estado do Paraná e a 
Universidade Estadual de Londrina, promoveu o XV Seminaŕ io Paranaense de Meliponicultura, 
o principal objetivo do evento foi compartilhar o conhecimento técnico e científico na criação de 
abelhas-sem-ferrão. Por meio de palestras e atividades do evento, realizadas on-line, foi 
proporcionado troca de experiências e informações atuais no âmbito da meliponicultura, além 
de estimular a geração de renda para a agricultura familiar e destacar a importância das abelhas 
sem ferrão para o meio ambiente. O XV SPM foi realizado via plataforma Congresse.me, com a 
abrangência 953 inscritos e 6.096 exibições.

Para a realização da feira Agrifamiliar 2021, foram retomadas as reuniões semanais com 
parceiros e também reuniões para pedir apoio para a realização desta importante feira, no qual 
a Fetaep esteve à frente coordenando todo este trabalho.

AGRÍCOLA
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A Agrifamiliar teve como objetivo promover os produtos da agricultura familiar e mostrar a 
qualidade e diferenciação destes produtos para os consumidores e abrir novos mercados para 
estes agricultores familiares.

Cabe destacar que a feira Agrifamiliar, durante o ano, foi transferida de data e local em função do 
alto número de casos de covid-19, decisão esta realizada em conjunto com todos os parceiros. 
A feira estava programada para ser realizada no mercado municipal, porém por complicações 
ocorridas dias antes da sua realização teve que ser transferida para a sede da Fetaep, para 
mantermos o compromisso com os agricultores. Sendo assim, a Agrifamiliar foi realizada na 
sede da Fetaep com a participação de aproximadamente 60 agroindústrias que trouxeram 
produtos de altíssima qualidade e diferenciados.

Diante da mudança ocorrida do local da feira, foi realizado 
um trabalho de marketing e publicidade, inclusive 
contratadas algumas atrações artísticas, oferecidas 
algumas oficinas com chefs de cozinha, criadores de 
abelhas, etc, assim Food Truck e bebidas para atrair mais 
público para a feira.

AGRÍCOLA
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A Agrifamiliar foi um sucesso, mesmo passando por vários obstáculos, os agricultores 
familiares que participaram obtiveram sucesso nas vendas, fizeram vários contatos de 
mercado e alavancaram ainda mais seus produtos para outros mercados, sem contar a troca de 
experiência de todos que participaram.

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 Administrativo do IDR/PR, Câmara Técnica de Desenvolvimento Territorial, Conselho 
Estadual de Sanidade Agropecuária-CONSEA, Conseleite, Grupo de Trabalho de Ciências e 
Tecnologias da SETI, Reunião GT Apicultura.

Durante o ano, o departamento forneceu suporte nas dúvidas sobre as Declarações de Aptidão 
ao Pronaf- DAP, realizou credenciamento e atualização no sistema de Cadastro de Entidades 
Emissoras de DAP - Recad, solicitação de novas senhas de acesso ao DapWeb. Foram 
encaminhadas solicitações de cancelamento e desbloqueio de Dap, onde foram atendidos 270 
processos em benefício do agricultor familiar.

AGRÍCOLA
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AGRÁRIA
No ano de 2021 a Secretaria de Política Agrária esteve sob a responsabilidade do diretor No ano de 2021 a Secretaria de Política Agrária esteve sob a responsabilidade do diretor 
Alexandre Leal dos Santos que contou com a assessoria da funcionária Sra. Daiane Kielt da Alexandre Leal dos Santos que contou com a assessoria da funcionária Sra. Daiane Kielt da 
Silva.Silva.

A Secretaria de Política Agrária tem como principal objetivo assegurar os direitos dos/as A Secretaria de Política Agrária tem como principal objetivo assegurar os direitos dos/as 
trabalhadores/as rurais assentados da reforma agrária, bem como acompanhar os trabalhadores/as rurais assentados da reforma agrária, bem como acompanhar os 
processos dos acampados no estado junto ao órgão responsável – Instituto Nacional de processos dos acampados no estado junto ao órgão responsável – Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e também estar atualizado sobre as questões do Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e também estar atualizado sobre as questões do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário para estar sempre repassando informações e Programa Nacional de Crédito Fundiário para estar sempre repassando informações e 
auxiliando os sindicatos no assunto.auxiliando os sindicatos no assunto.

Por conta das complicações causadas pela pandemia da Covid as atividades foram realizadas Por conta das complicações causadas pela pandemia da Covid as atividades foram realizadas 
prioritariamente por meio das plataformas digitais.prioritariamente por meio das plataformas digitais.

A secretaria participou de todos os coletivos nacionais de política agrária a fim de se capacitar A secretaria participou de todos os coletivos nacionais de política agrária a fim de se capacitar 
para atender as demandas dos sindicatos, ao mesmo tempo levar propostas de melhoria para o para atender as demandas dos sindicatos, ao mesmo tempo levar propostas de melhoria para o 
debate nacional.debate nacional.

Foram realizadas diversas atividades no sentido de reivindicar e intermediar ações junto aos Foram realizadas diversas atividades no sentido de reivindicar e intermediar ações junto aos 
órgãos competentes que garantem o andamento das políticas públicas de acesso à terra. órgãos competentes que garantem o andamento das políticas públicas de acesso à terra. 
Participamos ativamente de diversas reuniões cobrando agilidade no processo de Participamos ativamente de diversas reuniões cobrando agilidade no processo de 
regularização fundiaria para os agricultores.regularização fundiaria para os agricultores.

No âmbito do Terra Brasil - Programa Nacional No âmbito do Terra Brasil - Programa Nacional 
de Crédito Fundiário o ano de 2021 foi um ano de Crédito Fundiário o ano de 2021 foi um ano 
onde marcou o retorno da contratação de novos onde marcou o retorno da contratação de novos 
porjetos do PNCF no Paraná,  a Fetaep porjetos do PNCF no Paraná,  a Fetaep 
imediatamente atualizou o seu estatudo para imediatamente atualizou o seu estatudo para 
p a r t i c i p a r  a t i v a m e n t e  p o s s i b i l i t a n d o p a r t i c i p a r  a t i v a m e n t e  p o s s i b i l i t a n d o 
participação no processo, resultando em 5 participação no processo, resultando em 5 
sindicatos fazendo projetos via federação e sindicatos fazendo projetos via federação e 
tambem diversas empresas particulares tambem diversas empresas particulares 
indicadas pelos sindicatos cadastradas no CET, indicadas pelos sindicatos cadastradas no CET, 
podendo emit ir  projetos atendendo as podendo emit ir  projetos atendendo as 
demandas dos nosso agricultores. Reafirmamos demandas dos nosso agricultores. Reafirmamos 
a parceria com o IDR Paraná, para a realização de a parceria com o IDR Paraná, para a realização de 
projetos, ficando agora disponivel para atender projetos, ficando agora disponivel para atender 
as demandas existentes no estado 3 formas de as demandas existentes no estado 3 formas de 
contratação do plano. contratação do plano. 

No ano de 2021 a Secretaria de Política Agrária esteve sob a responsabilidade do diretor 
Alexandre Leal dos Santos que contou com a assessoria da funcionária Sra. Daiane Kielt da 
Silva.

A Secretaria de Política Agrária tem como principal objetivo assegurar os direitos dos/as 
trabalhadores/as rurais assentados da reforma agrária, bem como acompanhar os 
processos dos acampados no estado junto ao órgão responsável – Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e também estar atualizado sobre as questões do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário para estar sempre repassando informações e 
auxiliando os sindicatos no assunto.

Por conta das complicações causadas pela pandemia da Covid as atividades foram realizadas 
prioritariamente por meio das plataformas digitais.

A secretaria participou de todos os coletivos nacionais de política agrária a fim de se capacitar 
para atender as demandas dos sindicatos, ao mesmo tempo levar propostas de melhoria para o 
debate nacional.

Foram realizadas diversas atividades no sentido de reivindicar e intermediar ações junto aos 
órgãos competentes que garantem o andamento das políticas públicas de acesso à terra. 
Participamos ativamente de diversas reuniões cobrando agilidade no processo de 
regularização fundiaria para os agricultores.

No âmbito do Terra Brasil - Programa Nacional 
de Crédito Fundiário o ano de 2021 foi um ano 
onde marcou o retorno da contratação de novos 
porjetos do PNCF no Paraná,  a Fetaep 
imediatamente atualizou o seu estatudo para 
p a r t i c i p a r  a t i v a m e n t e  p o s s i b i l i t a n d o 
participação no processo, resultando em 5 
sindicatos fazendo projetos via federação e 
tambem diversas empresas particulares 
indicadas pelos sindicatos cadastradas no CET, 
podendo emit ir  projetos atendendo as 
demandas dos nosso agricultores. Reafirmamos 
a parceria com o IDR Paraná, para a realização de 
projetos, ficando agora disponivel para atender 
as demandas existentes no estado 3 formas de 
contratação do plano. 
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Participamos ativamente da Câmara Técnica do Crédito Fundiário na qual é deliberado 
referente aos processos administrativos, assunções e feito monitoramento do andamento dos 
Projetos.

Elaboramos e publicamos uma cartilha de orientação do PNCF, possibilitando a melhor 
compreensão por parte dos interessados no programa desde o enquadramento até os 
primeiros passos para desenvolver o projeto propriamente dito. A mesma está disponibilizada 
para todos os sindicatos.

Realiazmos reuniões virtuais com todas as regionais que demandava de orientações e tirar 
duvidas sobre o PNCF e participamos do colegiado do Terra Brasil e reuniões sobre projetos 
pilotos do PNCF .

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

AGRÁRIA
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No ano de 2021 a Secretaria de Meio Ambiente esteve sob a responsabilidade do diretor Sr. 
Alexandre Leal dos Santos que contou com a assessoria da funcionária Sra. Daiane Kielt da 
Silva.

Os objetivos desta secretaria são desenvolver soluções focadas na sustentabilidade no âmbito 
da agricultura familiar, com objetivo de tratar dos assuntos de regularização ambiental das 
propriedades rurais.

Para tanto, esta secretaria participou do seminário nacional de meio ambiente onde foram 
tratadas diversas soluções ambientais.

Participamos também ativamente dos coletivos de meio ambiente organizados pela Contag, 
sempre visando priorizar atender as demandas dos produtores rurais familiares.

Quanto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, buscamos estar sempre atualizados às novidades 
e aos processos, através de treinamentos junto ao IAT e de reuniões de esclarecimento com 
autoridades no assunto.

Fornecemos capacitação virtual para funcionários de sindicatos e dirigentes sindicais para 
orientar como utilizar os sistemas do CAR, SGA, SIGARH e certidão negativa do IAP.

No ano de 2021 a Secretaria de Meio Ambiente esteve sob a responsabilidade do diretor Sr. 
Alexandre Leal dos Santos que contou com a assessoria da funcionária Sra. Daiane Kielt da 
Silva.

Os objetivos desta secretaria são desenvolver soluções focadas na sustentabilidade no âmbito 
da agricultura familiar, com objetivo de tratar dos assuntos de regularização ambiental das 
propriedades rurais.

Para tanto, esta secretaria participou do seminário nacional de meio ambiente onde foram 
tratadas diversas soluções ambientais.

Participamos também ativamente dos coletivos de meio ambiente organizados pela Contag, 
sempre visando priorizar atender as demandas dos produtores rurais familiares.

Quanto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, buscamos estar sempre atualizados às novidades 
e aos processos, através de treinamentos junto ao IAT e de reuniões de esclarecimento com 
autoridades no assunto.

Fornecemos capacitação virtual para funcionários de sindicatos e dirigentes sindicais para 
orientar como utilizar os sistemas do CAR, SGA, SIGARH e certidão negativa do IAP.

MEIO AMBIENTE
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MULHERES
Em 2021 a equipe da Secretaria de Mulheres foi composta pela 
secretária de mulheres Sra. Ivone Francisca de Souza e pela 
funcionária Maristânia Szulak Izé. As atividades da secretaria 
contaram com a participação efetiva das coordenadoras de mulheres 
das regionais da FETAEP, que, mesmo com todos os desafios que a 
pandemia trouxe, conseguiram cumprir o planejamento das ações do 
ano de 2021, realizado no mês de fevereiro.

Em 02 de fevereiro, juntamente com a secretaria de política agrícola, 
estivemos em visita técnica ao grupo de mulheres do município de 
Bocaíuva do Sul para acompanhar o trabalho das mesmas com as 
plantas medicinais e as suculentas.

No auditório da FETAEP, dias 11 e 12 de fevereiro, aproveitando o encontro presencial de 
assessores e representantes organizado pela secretaria de política agrícola, reunimos as 
coordenadoras regionais para começar o planejamento para o ano que se iniciava. 
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O Lançamento da Cartilha Compras Governamentais – Oportunidade de Mercado e Renda 
para a Agricultura Familiar, em fevereiro de 2021, foi uma iniciativa da Secretaria de 
Mulheres, contando com a total colaboração da secretaria 
  de política agrícola, também como parceiros o 
   SENAR e Sindicatos, apoio do IDR-PR, CONAB 
     e Governo do Estado do Paraná.

Em março surgiu a oportunidade para o grupo de mulheres de Bocaíuva do Sul, a convite da 
Prefeitura Municipal de Curitiba, para participar da feira municipal da praça Osório, durante todo 
o mês, em comemoração ao dia internacional da mulher. A secretaria de mulheres, juntamente 
com o grupo de mulheres, a Cooperativa CODAF e a secretaria de política agrícola, organizaram 
a participação dessas mulheres. A cooperativa firmou parceria com a prefeitura de Bocaiúva do 
Sul para que cedesse a estrutura das barracas que seriam utilizadas. As quatros semanas que 
as mulheres puderam participar apresentando seus produtos (ervas medicinais in natura, mel, 
vasos de suculentas para presentes e artesanatos feitos com palha de milho/taboa, etc) trouxe 
outra fonte de renda para o grupo. O convite para que permanecessem por mais tempo nos 
meses seguintes vendendo seus produtos foi feito pela Prefeitura de Curitiba, que ofertou 3 
espaços para que a Fetaep pudesse organizar as agricultoras, a partir daí a secretaria começou 
a realizar visitas técnicas em municípios vizinhos a Curitiba para verificar as interessadas em 
participar da feira, e logo de início o STR de Agudos do Sul veio participar conosco trazendo 
embutidos feitos por uma agricultora familiar.

MULHERES
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As coordenadoras regionais de mulheres se 
reuniram virtualmente em março para continuar o 
planejamento dos encontros de mulheres para o 
mês de março nas regionais e o levantamento/ 
diagnóstico das mulheres que são diretoras nos 
sindicatos programado para as ações de abril.   

Em comemoração ao dia da mulher, 08 de março, a secretaria realizou um seminário 
comemorativo, pela plataforma zoom, que contou com as palestras da Dra. Márcia Rejane 
Vieira Marcondes (delegada de polícia aposentada, que discorreu sobre a violência contra a 
mulher), Dra. Bruna Loris (advogada que trouxe informações sobre previdência para a mulher 
rural), Adriana Prestes (coordenadora do movimento SUS na rua, falando sobre saúde da 
mulher e práticas integrativas e complementares), Ana Paula Conter Lara (assessora da 
federação trazendo o tema empreendedorismo), Rozângela Correia Gil (coordenadora regional 
de mulheres recitando um poema para as mulheres).

As coordenações regionais de mulheres da Federação, juntamente com a secretaria de 
mulheres, representantes sindicais, coordenadores regionais e assessores regionais, no mês 
de abril, fizeram um mapeamento junto aos sindicatos das regionais para levantar o número e 
os dados de mulheres que compõem as diretorias dos sindicatos. Os resultados foram os 
seguintes:

REGIONAL  
NÚMERO DE SINDICATOS NA 

REGIONAL  
SINDICATOS QUE ENVIARAM  

O LEVANTAM ENTO 
1 - Sudoeste  18 7 
2 - Oeste 33 4 
3 - Umuarama  25 21 
4 - Noroeste Paranavaí  22 1 
5 - Campo Mourão  19 9 
6 - Norte 22 10 
7 - Norte Pioneiro  26 0 
8 - Centro Sul  14 11 
9 - Vale do Ivaí  18 5 
10 - Curitiba  35 9 

 

MULHERES
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As fichas enviadas pelos sindicatos e o levantamento mais detalhado se encontra disponível na 
Secretaria de Mulheres para consultas.

Em acompanhamento ao grupo de mulheres de Bocaíuva do Sul que está trabalhando com as 
plantas medicinais, tivemos uma reunião em 30 de abril com a Sra. Simone Richter do Centro 
Paranaense de Referência Agroecológica do Paraná – CPRA, instituição parceira que doou as 
mudas matrizes, e nessa reunião nos ajudou tirando dúvidas de plantio, colheita de algumas 
medicinais que tem um horário específico para manter as propriedades medicinais e de como 
fazer o sistema de compostagem para adubar as plantas.

Em maio a secretaria de mulheres fez algumas visitas técnicas em propriedades de municípios 
próximos a Curitiba (Agudos do Sul, Contenda e Cerro Azul) para conhecer outras agricultoras e 
oferecer espaço para elas na terceira barraca conseguida na feira da Prefeitura Municipal, na 
praça Osório, região central de Curitiba. 

Junho já estávamos com as três barracas na feira 
funcionando e gerando renda, em época que a 
pandemia deixou o mundo em isolamento social, 
participar da feira foi uma contribuição importante para 
agregar renda na propriedade dessas mulheres.

MULHERES



36 AnualRelatório
Atividadesde 2021FETAEP

Dia 23 de junho participamos do Encontro Estadual 
Paranaense de Mulheres do Campo, promovido pelo 
CEDRAF, onde convidamos toda nossa base para discutir 
com outras entidades os espaços que ainda podem ser 
ocupados pelas mulheres do campo, sobre o machismo 
que ainda é muito predominante no meio rural, dentre 
outros assuntos que entraram na pauta da tarde.

Participamos da eleição da Câmara Técnica de Mulheres e Jovens do Cedraf, em julho, 
concorrendo com outras entidades que atuam no segmento rural, conquistando a cadeira como 
titular das mulheres.

Em julho o mutirão das margaridas entrou em ação no estado do Paraná, realizando um 
Encontro virtual de Mulheres Lideranças e Diretoras dos STTR's, em duas etapas, nos dias 20 e 
27 de julho. A primeira etapa contou com dirigentes e assessores abordando temas como: a 
importância do movimento sindical, conquistas das mulheres rurais na marcha das margaridas, 
como homens e mulheres podem fortalecer juntos os sindicatos e pronaf mulher.  Para a 
segunda etapa os assuntos foram campanha sindicato de portas abertas, revalidação dos 
aposentados, raízes se formam no campo, programa rastrear, a importância da mulher ocupar 
os espaços políticos, abordado pela convidada Leila Klenk, do IDR-PR.

Dia 22 de julho das 13 às 16 horas fomos convidadas para participar junto com várias entidades 
e o departamento de garantia dos direitos da mulher da secretaria da justiça, família e trabalho 
do Governo do Estado do Paraná do dia Estadual contra o feminicídio, contando com 
distribuição de material informativo alertando contra todos os tipos de violência contra a 
mulher e em defesa dos seus direitos. 

MULHERES
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O ônibus lilás conquistado pelas trabalhadoras rurais em uma das O ônibus lilás conquistado pelas trabalhadoras rurais em uma das 
marchas das margaridas em Brasília esteve parado para que as marchas das margaridas em Brasília esteve parado para que as 
mulheres fossem abordadas e pudessem ter atendimento com a mulheres fossem abordadas e pudessem ter atendimento com a 
equipe de psicólogas, onde foram ouvidas com discrição e orientações equipe de psicólogas, onde foram ouvidas com discrição e orientações 
pelas profissionais do departamento da mulher.pelas profissionais do departamento da mulher.

Em 31 de julho, a Secretária de Mulheres da FETAEP, Ivone Francisca de Souza, foi eleita junto Em 31 de julho, a Secretária de Mulheres da FETAEP, Ivone Francisca de Souza, foi eleita junto 
com outros diretores da Federação e Contag como Secretária de Mulheres da Central dos com outros diretores da Federação e Contag como Secretária de Mulheres da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB/PR, onde vem desenvolvendo seu trabalho em Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB/PR, onde vem desenvolvendo seu trabalho em 
defesa de trabalhadoras não somente no meio rural, mas também em outros segmentos defesa de trabalhadoras não somente no meio rural, mas também em outros segmentos 
filiados à CTB PR.filiados à CTB PR.

Em agosto, a secretaria de mulheres e a secretaria de política agrícola se reuniu com a Em agosto, a secretaria de mulheres e a secretaria de política agrícola se reuniu com a 
Prefeitura de Cerro Azul e o sindicato dos Trabalhadores Rurais para solicitar a disponibilização Prefeitura de Cerro Azul e o sindicato dos Trabalhadores Rurais para solicitar a disponibilização 
de uma cozinha industrial que está sem uso, e foi montada pela prefeitura do município, para de uma cozinha industrial que está sem uso, e foi montada pela prefeitura do município, para 
processamento dos produtos da Associação da Agricultura Familiar - ADAF.processamento dos produtos da Associação da Agricultura Familiar - ADAF.

O encontro das amigas do leite no mês de outubro, em São Jose dos Pinhais, se realizou através O encontro das amigas do leite no mês de outubro, em São Jose dos Pinhais, se realizou através 
da parceria IDR-PR, SENAR, FETAEP e STTR de São José dos Pinhais, trouxe mulheres rurais do da parceria IDR-PR, SENAR, FETAEP e STTR de São José dos Pinhais, trouxe mulheres rurais do 
município local e também do município da Lapa para participarem durante o dia de diversas município local e também do município da Lapa para participarem durante o dia de diversas 
palestras sobre qualidade do leite, depoimentos de como a propriedade foi transformada com palestras sobre qualidade do leite, depoimentos de como a propriedade foi transformada com 
acesso à políticas públicas,  algumas tecnologias e inovações para quem produz leite e entrega acesso à políticas públicas,  algumas tecnologias e inovações para quem produz leite e entrega 
do prêmio qualidade do leite para 1º, 2º e 3º lugares.do prêmio qualidade do leite para 1º, 2º e 3º lugares.

O ônibus lilás conquistado pelas trabalhadoras rurais em uma das 
marchas das margaridas em Brasília esteve parado para que as 
mulheres fossem abordadas e pudessem ter atendimento com a 
equipe de psicólogas, onde foram ouvidas com discrição e orientações 
pelas profissionais do departamento da mulher.

Em 31 de julho, a Secretária de Mulheres da FETAEP, Ivone Francisca de Souza, foi eleita junto 
com outros diretores da Federação e Contag como Secretária de Mulheres da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB/PR, onde vem desenvolvendo seu trabalho em 
defesa de trabalhadoras não somente no meio rural, mas também em outros segmentos 
filiados à CTB PR.

Em agosto, a secretaria de mulheres e a secretaria de política agrícola se reuniu com a 
Prefeitura de Cerro Azul e o sindicato dos Trabalhadores Rurais para solicitar a disponibilização 
de uma cozinha industrial que está sem uso, e foi montada pela prefeitura do município, para 
processamento dos produtos da Associação da Agricultura Familiar - ADAF.

O encontro das amigas do leite no mês de outubro, em São Jose dos Pinhais, se realizou através 
da parceria IDR-PR, SENAR, FETAEP e STTR de São José dos Pinhais, trouxe mulheres rurais do 
município local e também do município da Lapa para participarem durante o dia de diversas 
palestras sobre qualidade do leite, depoimentos de como a propriedade foi transformada com 
acesso à políticas públicas,  algumas tecnologias e inovações para quem produz leite e entrega 
do prêmio qualidade do leite para 1º, 2º e 3º lugares.

MULHERES
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No ano de 2021 a Secretaria de Juventude esteve sob a responsabilidade do diretor Sr. Alexan-
dre Leal dos Santos que contou com a assessoria da funcionária Sra. Daiane Kielt da Silva.

No Início do ano de 2021 o foco do trabalho da Secretaria de Jovens estava na preparação para a 
realização dos Festivais - Estadual e Nacional da Juventude Rural, tal como difundir a importân-
cia do jovem rural e sua participação na sucessão rural.

Devido a pandemia do coronavírus e aumento dos casos em todo o Brasil a Diretoria da FETAEP 
e CONTAG, em cumprimentos aos decretos, decidiram pelo adiamentos dos Festivais que seri-
am presenciais. 

Contudo a secretaria participou e contribuiu na organização de eventos online junto com a Con-
tag para os jovens rurais.

A secretaria participou ativamente do Concelho Estadual de Juventude – CEJUV, estando pre-
sente nas reuniões para discuções em prol da juventude.

Em todos os espaços de reunião, presencial e virtual, a secretaria buscou abordar a importancia 
da cota de 20% de jovens nas diretorias.

Para maior interação com os jovens da região sul, foram feitas diversas lives focadas na susse-
ção rural da juventude da região.

No dia 14 de julho foi feita uma audiência pblica em homenagem ao dia estadual da juventude 
rural do paraná, conquista essa da Fetaep.

E também construiu estrategias de participação e reestruturação da comissão regional de 
jovens sendo 2 jovens titulares, um homem e uma mulher e 2 suplentes.

JUVENTUDE



39FETAEPFETAEPFETAEPAnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202120212021

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 2021 os enfrentamentos das dificuldades impostas pelo estado de calamidade públi-
ca decorrente da covid-19 foram marcados por grandes desafios.

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

Continuamos o processo de convencimento para que nossos Sindicatos filiados façam a Ade-
são ao Acordo de Cooperação Técnica – ACT, para utilização da plataforma INSS Digital por nos-
sos Sindicatos filiados. Com as recentes modificações na legislação previdenciária, o INSS Digi-
tal é uma grande ferramenta que poderá atrair novos associados aos Sindicatos. No ano de 
2021, mais quatro Sindicatos filiados passaram a utilizar o INSS Digital, contando até o final do 
ano com 60 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
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Em 2021 a equipe da Secretaria de Terceira idade foi composta pelo Diretor Sr. Aparecido 
Callegari, pela Diretora e Secretária de Mulheres Sra. Ivone Francisca de Souza e pela 
funcionária Maristânia Szulak Izé.

No dia 01 de outubro realizamos uma live através da plataforma zoom em comemoração ao Dia 
Internacional e Nacional do Idoso, foi uma tarde de muito debate sobre como a sociedade e os 
familiares vem cuidando dos idosos do campo, quais os direitos constitucionais e violência 
contra a pessoa idosa. Como envelhecer com saúde e qualidade de vida na terceira idade 
também foram assuntos da live. Esse debate teve como parceiros: Dra. Caren Cristiane Muraro, 
médica geriatra da SESA/PR – Secretaria de Estado da Saúde e Dr. José Augusto Cutrim Gomes, 
promotor de justiça de defesa do idoso do MP/MA – Ministério Público do Estado do Maranhão.

Participamos também de outras 07 reuniões virtuais com o coletivo de terceira idade da Contag 
para debater políticas públicas e principalmente saúde da pessoa idosa do campo na pandemia. 
Foram dias difíceis para o mundo, para a terceira idade mais ainda, o medo de ser infectado pelo 
covid antes das primeiras vacinas, em que estatísticas mostravam a grande mortalidade nessa 
faixa etária durante os picos da doença, assustou muito também na área rural.  O isolamento 
social, causou grande solidão e falta familiar para esse público, elevando os índices de 
depressão entre idosos.

TERCEIRA IDADE
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Em 2021 a equipe da Secretaria de Saúde, Educação e Proteção Infanto-juvenil foi composta 
pela secretária de mulheres Sra. Ivone Francisca de Souza e pela funcionária Maristânia Szulak 
Izé.

SAÚDE
Participamos do Curso de Extensão e Formação de Multiplicadores em Práticas Integrativas 
Complementares em Saúde - PIC'S, promovido pela Contag junto com diversas instituições par-
ceiras, de outubro de 2020 a maio de 2021, com aula todas as segundas-feiras à tarde através 
de videoconferência. Foram participantes indicadas aqui no Paraná: Adriana Prestes, Elisete 
Scremin, Inês Paladini do Vale, Ivone Francisca de Souza, Mailde Ribeiro do Valle Martins, Maris-
tânia Szulak Izé, Marli Catarina Vieira Carvalho da Rocha e Rozângela Correia 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 através dos conhecimentos e práticas ancestrais.

No mês de novembro já de forma presencial, com apoio do Senar e dos Sindicatos, o evento outu-
bro rosa e novembro azul “ A PREVENÇÃO PODE MUDAR A SUA HISTÓRIA”, durante os dias 23 e 
24 de novembro, o debate foi sobre saúde física e mental do homem e da mulher do campo. 
Alguns dos temas abordados foi o de câncer de mama e próstata, agroecologia, motivação para 
homens e mulheres do campo, ansiedade - quando procurar ajuda e violência doméstica. 
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EDUCAÇÃO

No final de agosto, a Escola Nossa Senhora da Alegria 
levou seus alunos para fazer uma visita à propriedade 
da agricultora familiar e presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Apucarana, Laide Lopes Suzu-
ki. O objetivo da ação foi estimular a interação dos alu-
nos do meio urbano com o meio rural e conhecer a pro-
dução de ovos caipira. Na ocasião, os alunos puderam 
observar as instalações do aviário, tiveram contato 
com as aves e puderam acompanhar todo o processo 
de produção, desde o início até a comercialização dos 
ovos caipiras. Durante a visitação, os alunos puderam 
ainda saber como é o trabalho do Sindicato, da FETAEP 
e da CONTAG, a importância das políticas públicas para 
a agricultura familiar, a luta do movimento sindical em 
defesa das pessoas que vivem no campo e sua repre-
sentação na economia familiar. 

42 AnualRelatório
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PROTEÇÃO INFANTO-JUVENIL
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 FETAEP faz parte. A Campanha anual contou com várias ações e mobilização 
virtual: dia 01/06 - lançamento da música 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. Participamos também em várias reu-
niões online do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente - CONANDA.

A secretaria participou ainda de 33 reuniões virtuais envolvendo coletivos e conselhos de saúde 
e de práticas integrativas complementares em saúde, articulação paranaense por uma educa-
ção no campo, coletivos de educação do campo, reuniões com universidades referentes a edu-
cação de jovens e adultos (EJA) e ao programa nacional de educação na reforma agrária - 
PRONERA, audiência pública contra a terceirização da merenda escolar e fóruns de proteção 
infanto-juvenil.
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ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS 
A Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais é de responsabilidade do Sr. Carlos Alberto 
Gabiatto, Presidente da FETARP e conta com a assessoria jurídica do Dr. Clodoaldo Gazola.

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

Em 2021 foram registradas no Sistema Mediador 55 Convenções Coletivas de Trabalho com 
período de vigência ativo. O menor piso salarial negociado foi de R$ 1.130. A média dos pisos 
salariais negociados foi de R$ 1.352,64, o que representa um ganho de 22,97% superior em 
relação ao mínimo federal. O maior piso salarial firmado foi de R$ 1.570,00, o que representa 
um ganho real de 42,73% superior em relação ao mínimo federal.
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A Fetaep participa do Conselho Estadual do Trabalho, sendo membro titular representante dos 
trabalhadores através da CTB, tendo como representante o Sr. Carlos Alberto Gabiatto. 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 
2021, em Resolução do Conselho Estadual do Trabalho, foi aprovado o reajuste de médio de 
10,16%, e para os rurais passou a valer R$ 1.617,00 a partir de janeiro de 2022.

Dentre muitas atividades desempenhadas pela Secretaria de Assalariados, destacamos: 
participação no Pacto de Erradicação do Trabalho Análogo a Escravo de iniciativa da PRT 9ª 
Região; participação na Comissão de Colaboração com a Inspeção do Trabalho – CCIT junto a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná; Participação na Comissão 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados – CNATRE. 

O Dr. Clodoaldo Gazola é responsável pelas assistências nas homologações de rescisão de 
contrato de trabalho. Presta assessoria aos Sindicatos filiados quanto a questões relacionadas 
ao direito do trabalho. Participação nas negociações de Convenção Coletiva de Trabalho e 
Acordos Coletivos de Trabalho. Ainda, a assessoria realiza análises em homologação e rescisões 
de contrato de trabalho; análises e pareceres sobre propostas de Convenções e Acordos 
Coletivos de Trabalho, quando solicitados pelos sindicatos filiados; participação nas reuniões do 
Coletivo Nacional de Assalariados da CONTAR; envio de correspondências; cópias de legislação, 
apostilas e cartilhas trabalhistas aos Sindicatos filiados para orientação e outras atividades 
relacionadas ao assalariamento rural.

ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS
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ORGANIZAÇÃO  SINDICAL
A Organização Sindical tem como Diretor responsável o Secretário de Organização Sindical Sr. 
Amauri Denck e conta com os trabalhos da funcionária Sra. Wanessa Franco da Silva.

A Organização Sindical opera, em busca do fortalecimento das entidades sindicais, por meio 
da realização de processos administrativos de gestão sindical transparentes e 
fundamentados na ética.

Dentre os trabalhos da Organização Sindical, houve o acompanhamento de todos os 
processos que encaminhados ao MTP – Ministério do Trabalho e Previdência, 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, 
por meio de peticionamento eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência, atualização 
feita no CNES - Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do antigo site do MTE - Ministério do 
Trabalho e Emprego e SEI – Sistema Eletrônico de Informações do Ministério do Trabalho e 
Previdência, por meio do portal gov.br.

A Organização Sindical presta orientações aos STTR's utilizando método de Cartilha Digital, 
onde contém o “passo a passo”, que é disponibilizada na plataforma do site da Federação, 
juntamente com outros modelos de documentos que possam ser necessários, de forma a 
instruir e auxiliar os Sindicatos em cada etapa do processo administrativo em questão. O 
objetivo é 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 acompanhamento diário das publicações do DOU - Diário Oficial da União 
(Seção 1 e Seção 3), com a finalidade de verificar publicações de deferimento de processos e 
também detectar iniciativas de criação de entidades sindicais paralelas na mesma base de 
representação do sistema CONTAG. Em circunstâncias em que algum STTR seja objeto de tal 
ação, a Federação e Sindicatos articulam-se de maneira a manter e defender a unicidade 
sindical, conforme estabelecido 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, denominação, categoria e base territorial, de acordo com a legislação 
vigente. E ainda tem por prioridade manter o cadastro de ambos atualizado no SEI – Sistema 
Eletrônico de Informações do Ministério do Trabalho e Previdência, no CNES - Cadastro 
Nacional de Entidades Sindicais do antigo site do MTE - Ministério do Trabalho. Orienta todos 
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os Sindicatos, tanto os representantes dos Agricultores(as) familiares como os dos 
Assalariados(as), baseando-se sempre na legislação vigente, quanto aos documentos 
necessários para regularização e atualização como entidade de classe no Ministério do 
Trabalho e Previdência.

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 2021 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 lei e com o Estatuto Social 
de cada STTR.

Em destaque no ano de 2021, houve a publicação no D.O.U. - Diário Oficial da União da nova 
PORTARIA/MTP Nº 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021, que trouxe novas atualizações e 
mudanças nos procedimentos para solicitação de registro sindical e demais tramitações de 
solicitações no Ministério do Trabalho e Previdência e ainda revogou as Portarias anteriores.  

Seguiu contínua a aderência dos STTRs ao Sistema na área Restrita e a utilização da Cartilha da 
Organização Sindical que já está na sua 3ª Versão, 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.

Todas as demandas da Secretaria foram realizadas com êxito no ano de 2021 e nosso trabalho é 
continuar instruindo de forma efetiva nossos STTRs de forma a atender as burocracias exigidas 
pelos Órgãos Governamentais, objetivando beneficiar sempre o Trabalhador Rural através do 
STTR. 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL
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CONVÊNIO SENAR
Em 2021, 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 2021, 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 2021, 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.

No ano de 2021, devido a pandemia, excepcionalmente, o evento do Show Rural não foi 
realizado, sendo que ao todo tivemos 10 eventos cancelados pela Fetaep e 8 pelos sindicatos; 
todos anulados por consequência da pandemia. 

 Atendendo às recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, 
timidamente, fomos retomando a realização dos eventos presenciais, com poucos 
participantes.

Com isso, durante o ano de 2021 foram realizados via convênio, 22 eventos formativos, sendo 
21 presenciais, incluindo a Feira Agrifamiliar, mobilizando mais de 10 mil pessoas e 1 evento de 
forma virtual mobilizando mais de 3 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.



49FETAEPFETAEPFETAEPAnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202120212021

ARRECADAÇÃO
O Departamento de arrecadação durante o ano de 2021 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. Sérgio Luiz Bernert e até o mês de julho com o Sr. Rodrigo Ferraz Borsatto, sendo 
que a partir desta data foi designada para a função a funcionária Sra. Delcinéia W. Serconhuk.

Contribuição Sindical Agricultor Familiar e Contribuição Sindical Assalariado Rural

Em 2021 a COMAR continuou com as cobranças relativas aos anos de 2015 a 2020, e os 
sindicatos que auxiliam na cobrança recebem 5% a mais sobre os valores arrecadados. As guias 
referentes ao ano de 2021, foram encaminhadas via Banco do Brasil. O total de guias geradas 
avulsas e em massa no sistema foram de 41.231, sendo recolhidas 16.509 guias, sendo 40,04% 
do total de guias geradas.

Contribuição Sindical Assalariado Rural

Foram emitidas e recolhidas 147 guias referentes ao ano de 2021.

Contribuição Confederativa do Assalariado Rural

Foram geradas 10.883 parcelas de Contribuição Confederativa do Assalariado Rural, e dessas, 
5.744 recolhimentos foram efetuados em 2021, sendo 52,77% do total de parcelas geradas.

Contribuição Assistencial/Negocial Mensal

Foram geradas 604 guias e recolhidas 192 guias, de Contribuição Assistencial do Assalariado 
Rural, perfazendo 31,78% do total de guias geradas.

Reversão Salarial/Negocial Anual

Foram geradas 72 guias e recolhidas 54 guias de Reversão Salarial do Assalariado Rural, 
perfazendo 75% do total de guias gerada.

Mensalidade Social do Aposentado

Como é de conhecimento, 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, em 
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
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documento de identificação com foto, quanto as autorizações anteriores a agosto de 2020, 
será feita 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 deveria ter sido concluído até 31 dezembro de 2021, porém, esse 
prazo foi negociado e houve a prorrogação para 31 de dezembro de 2022, devido a pandemia 
do COVID 19, que limitou os trabalhos junto ao agricultor. 

Hoje temos 168 (cento e sessenta e oitenta) 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 812 documentos entre autorizações e revalidações, e 1.575 baixas por 
cancelamento ou óbito. Iniciamos janeiro de 2021 com 31.366 autorizações ativas e em 
dezembro de 2021 temos 29.971 autorizações ativas, fechamos o ano com saldo negativo 
1.395, cancelamentos ou óbitos.

Seguro Costa e Parra 

Em 2021 renovamos o contrato com a Costa e Parra Corretora, uma forma de seguro 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 em 
2019/2020, porém fechamos o ano de 2021 com 562 segurados ativos, distribuídos em 24 
sindicatos. Este contrato tem sua vigência encerrando em 31 de outubro de 2022.

Visitas as Regionais

Em 2021, se deu continuidade, as visitas aos sindicatos, afim de fazer análise geral da situa-
ção 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. 

ARRECADAÇÃO



51FETAEPFETAEPFETAEPAnualAnualAnualRelatórioRelatórioRelatório
AtividadesAtividadesAtividadesdedede 202120212021

Campanha de Sindicalização “Você faz parte deste movimento”.

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 08/02/2021 até 
26/11/2021, 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 343.084 cupons, que foram sorteados na 
s e d e  d a  F e t a e p .  O s  c u p o n s  s o r t e a d o s 
contemplaram sócios e não sócios dos sindicatos, 
que fizeram parte   da campanha. Os prêmios foram 
os seguintes: do primeiro ao terceiro - três motos 
Honda 160; o quarto e quinto - dois notebooks 
DELL; o sexto e o sétimo - dois celulares Samsung; 
do oitavo ao vigésimo sétimo vinte,20 TV Philco LED 
Smart 40”. Também foi sorteada uma moto Honda 
160 entre os sindicatos que aderiram à campanha.

ARRECADAÇÃO
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Reuniões realizadas

O ano de 2021, foi bem atípico por causa da pandemia do Covid 19, a partir do mês de julho de 
2021, a FETAEP retornou a atividade presencial, voltando ao atendimento normalmente, os 
atendimentos via WhatsApp e por e-mail, continuam sendo realizados, as reuniões migraram 
para um sistema híbrido   através de videoconferência, lives e presenciais. 

- Coletivo Nacional de Finanças - as reuniões do coletivo passaram a ser quinzenais, através de 
videoconferência, com a participação do secretário de finanças Sr. Amauri e assistentes do 
departamento. Foram tratados assuntos pertinentes a sustentabilidade do MSTTR, como as 
novas regras do Acordo Técnico INSS/CONTAG, cada Estado trazia a evolução e dificuldades 
encontradas para realizar esse trabalho, diante do quadro da pandemia e a dificuldade de 
estabelecer uma data plausível para realizar esse trabalho.

- Reunião Regionais – o Sr. Amauri participou de reuniões em várias regionais, feitas por vídeo 
conferência e presenciais para tratar de assuntos relacionados a sustentabilidade e 
organização sindical, incentivando os trabalhos e levando aos dirigentes as discussões e 
deliberações, que eram tratadas no coletivo nacional.

- Comissão Estadual de Finanças – realizado nos dias 08 e 09 de novembro de forma presencial, 
que tratou das Contribuições Sindical/Assistencial, sua implantação e valores, avaliação da 
campanha de sindicalização 2021 e apresentação da proposta da campanha de sindicalização 
2022, forma da participação dos sindicatos nos custos da premiação, data de início e término, 
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. 

Fundo de Amparo Contag

No final de outubro de 2021, 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 São Jorge do Ivaí com o valor R$ 3.500,00, e os  
aposentados dos municípios de Astorga, Altônia, 
Cândido de Abreu, Indianópolis, Lapa, Mandirituba, 
Marilena, Prudentópolis, Rondon, São Jorge do Patrocínio, São Miguel do Iguaçu e São Tomé.

ARRECADAÇÃO
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FINANCEIRO
O Departamento Financeiro da FETAEP em 2021 teve como responsável o funcionário Sr. 
Rodrigo Ferraz Borsatto até o mês de julho, ficando a partir desta data designada para esta fun-
ção, a funcionária Sra. Delcinéia W. Serconhuk e a funcionária Sra. Eni Vilas Boas Medeiros, 
tendo como diretor responsável o Secretário de Finanças e Administração Sr. José Amauri 
Denck e o Presidente Sr. Marcos Junior Brambilla.

As atividades desenvolvidas pelo departamento financeiro no ano de 2021 foram:

Caixa

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

Análise e Planejamento financeiro

Esta função envolve transformação dos dados financeiros em uma forma que possa ser utiliza-
da 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 emiti-
dos por fornecedores; Pagamento e adiantamento de salários a colaboradores; Recebimento e 
preenchimento de guias para pagamento de impostos, multas e encargos; Preparação de che-
ques ou documentos bancários para liquidação de pagamentos; Realização da conciliação ban-
cária 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 depar-
tamento da arrecadação e contabilidade; Conferência do valor dos débitos referentes a tarifas 
bancárias e encargos financeiros e tributários  de operações de crédito; Controlar o vencimento 
de  boletos e faturas; Seguro de veículos (Cotação e pagamento); vales-transportes (Inclusão, 
exclusão e pagamento); Plano de saúde (Inclusão, exclusão e pagamento); Seguro de vida 
(Inclusão, exclusão e pagamento); Passagem aéreas (Cotação, agendamento, alteração, com-
pra 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; Reali-
zação de relatórios de despesas e emissão de recibos de mão-de-obra. Prestar informações 
sobre boletos e notas pendentes; Elaboração de planilhas para repasse do COBAN. 
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Contas a receber

Controla todo o recebimento das receitas geradas pela Entidade. Exemplo: Recebimento das 
Receitas de Mensalidades, Contribuições Confederativas de Assalariados, Mensalidades dos 
Sócios Aposentados, Aluguel de alojamentos, Reembolso de alimentação, Reembolso de 
multas de transito; Apuração das vendas de bebidas e refeições; Recebimento e Conferência 
das informações de cobrança (confirmação de entrada de cobranças); Realização da conciliação 
bancária das operações de 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 despesas 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, cheques emitidos, tarifas cobradas, duplicatas colocadas em cobrança bancária, 
investimentos financeiros em Certificado de Depósito Bancário (CDB) e do Recibo de Depósito 
Bancário (RDB), renda fixa de longo e curto prazo. Controle e recarga de cartões corporativos.

Controle de Estoque

Controle de certas mercadorias que estão no espaço físico da entidade.

Conciliações bancárias

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

Demonstrativo financeiro mensal

Desenvolvimento e alimentação de planilha com saldos de contas correntes e aplicações 
financeiras 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 (cenários) com o fluxo de caixa; Elaboração de análises sobre as 
principais informações fornecidas pelo fluxo de caixa.

FINANCEIRO
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Operações bancárias

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

Prestação de contas

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

Prestação de contas para convênio

Orientação, correção e conferência de prestação de contas de eventos, bem como a execução da 
prestação de 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 2021 esteve sob responsabilidade do secretário de finan-
ças e administração 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 pelo departamento de Contabilidade:

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

è Conferência do movimento bancários pela conciliação bancárias através dos extratos ban-
cários de conta corrente e conta investimentos;

è Arquivo de documentos (Boletins de Caixa);

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

è Digitação de ECD e ECF; neste exercício foram enviados para a Receita Federal as 250 
declarações correspondentes a ECD (Escrituração Contábil Digital) e ECF (Escrituração Con-
tábil Fiscal), dentro do prazo que se encerra em 31/05/22;

è Orientações aos Funcionários para Confecção de Boletins de Caixa, dentro do Sistema de 
Contabilidade Sindical (CaixaW) para Entidades Sindicais;

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

è Atendimentos, por telefone, WhatsApp business, dando informações sejam contábeis 
e/ou financeiras aos STTRs centralizados na FETAEP;

è 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%;

è Até a data de 25 de maio de 2022 tivemos um total de 128 Balanços encerrados do exercí-
cio de 2021, e temos 47 STTRs que faltam fechar seus Balanços de 2021 pela falta de docu-
mentação (contábil e bancária)

è Para os 47 STTRs 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 previa-
mente, seja por e-mail, telefone, WhatsApp business.
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è Alguns Sindicatos estão parados em nosso departamento por estar em situação irregular 
com a Fetaep pela falta de pagamentos ou por faltar algum documento contábil para a sua 
efetiva contabilização;

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

è Preenchimento de formulários junto ao órgão federais e bancários, tais como: Esocial, DCTF 
Web, CAEPF, RAIS, CAGED, DIRF e outros;

è Consultas através do ECAC na Receita Federal do Brasil para verificar situação fiscal dos Sin-
dicatos que solicitam para tirar Certidão Negativa;

è Assessoramento aos funcionários e diretores dos STTRs com inclusão de cursos na plata-
forma da EAD da FETAEP, sobre CONTABILIDADE na elaboração dos BOLETIM DE CAIXA, 
CAEPF, DCTF WEB, ESOCIAL,e outros;

è Assessoria ao Departamento de Arrecadação e Financeiro da FETAEP.

è Participação de reuniões: - Somente tivemos Reuniões Online devido a pandemia do Coro-
na Vírus. Dia 27 de Maio participei da Assembleia Ordinária de Prestação de Contas do exer-
cício de 2021, Dia 30 de Novembro participei da Assembleia Ordinária de Previsão para 
2022.

CONTABILIDADE
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Finanças e 

Administração

SANDRA
Paula Bonetti
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