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Fetaep já traça algumas diretrizes 
do 1° Congresso Estadual dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais.  + Pág. 8

Plano Safra 2010/2011 foi lançado 
oficialmente pela Fetaep. + Pág. 7

Fetaep e INSS apresentaram o 
programa do Cadastro dos Segurados 
Especiais em Ponta Grossa. + Pág. 6

Dos dias 27 a 30 de julho, a juventude rural 
brasileira se reuniu em Brasília e concentrou 
esforços para a ampliação de políticas pú-
blicas voltadas à permanência do jovem no 
campo e à sucessão rural. Além dos intensos 
debates de cunho técnico e político, os parti-
cipantes desenvolveram atividades esportivas 
e culturais – o que facilitou a integração entre 
os 5 mil jovens de todo o Brasil. O presiden-
te da Fetaep, Ademir Mueller, prestigiou o 
evento participando da abertura e de demais 
atividades do 1° dia. O coordenador estadual 
de Jovens da Fetaep, Marcos Brambilla, re-
presentou a juventude paranaense com mais 
80 jovens. 

Para Brambilla, entre os temas debatidos 
alguns tiveram um maior destaque, como 
“Juventude, Territorialidade e Agricultura 

Familiar”; “Juventude e Trabalho Assalaria-
do”; “Acesso à Terra”; e “Educação no Cam-
po e Formação Profissional”. Segundo ele, o 
Paraná foi muito bem representado e se fez 
presente em todas as atividades e discussões. 
“Fomos preparados para o debate e demons-
tramos muito conhecimento da realidade no 
campo”, enfatizou.

E foi justamente esse o objetivo do 2° Festi-
val Nacional da Juventude Rural: dar espaço 
para que os verdadeiros interessados socia-
lizassem suas dificuldades visando à propo-
sição de sugestões de melhorias. “Podemos 
afirmar que o Festival representou um movi-
mento de ‘ida e volta’ entre o universo sindi-
cal e os jovens trabalhadores rurais”, disse o 
coordenador estadual de Jovens. 
Continua pág. 4 e 5. 
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Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado 
do Paraná

Filiada à

Ao Todo, 2° FESTIvAl NACIoNAl dA JuvENTudE RuRAl 
mobIlIzou CERCA dE 5 mIl JovENS Em bRASílIA
Comitiva paranaense foi composta por 80 participantes



voto Consciente
Em nome da Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura no Estado do Paraná faço um alerta a todos os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso Estado 
para que reflitam muito bem em quem vão votar nestas 
eleições de 2010. É importante que você – trabalhador 
e trabalhadora rural -  identifique-se não apenas com 
os candidatos, mas também com as suas propostas. 
Devemos avaliar quais ações efetivamente estão sendo 
desenvolvidas e se elas atendem às demandas da classe 
trabalhadora rural.
 
Precisamos de governantes que lutem por nós, agricul-
tores familiares e assalariados rurais, uma vez que te-
mos necessidades e reivindicações muito distintas das 
demais categorias. O seu voto, assim como a nossa luta, 
é muito importante. Ele é um dos instrumentos capazes 
de mudar nosso país para melhor, diminuindo as desi-
gualdades e tornando-o mais justo.

A condição de vida e de trabalho de grande parte dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais ainda é precária - 
persistindo numa condição de invisibilidade perante as 
políticas públicas, que são insuficientes ou mesmo ine-
xistentes. Podemos facilmente comprovar tais afirmações 
pela dificuldade de acesso à terra, à moradia digna, aos 
salários justos, à educação que respeite e atenda às es-
pecificidades da realidade do campo e à insuficiência de 
crédito para produção familiar.

Como percebem, ainda temos muitas demandas que 
precisam ser realizadas em benefício dos agricultores 
familiares e dos assalariados rurais. Por isso, procurem 
conhecer aquele que receberá seu voto. Pesquisem!  

Ademir mueller
Presidente da Fetaep

4Agenda fEtaEp

4Expediente

Dia ações participantes

02 Reunião na Fetaep com o deputado estadual Tadeu Veneri Diretores

03 Reunião da Camara Técnica da Ater, do Emater Mário Plefk

03 Reunião da Câmara Técnica da Madeira na SRTE/PR Jairo Correa

03 e 04 Atualização do Programa Nacional de Crédito Fundiário
Ademir Mueller, Aristeu Ribeiro 
e Marcos Brambilla

04
Reunião com a Caixa Econômica Federal 
de Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba

Aristeu Ribeiro e Volmir Votolin

05 Reunião sobre Biodiesel na Contag Mário Plefk

05 Audiência na Justiça do Trabalho de Arapongas
Ademir Mueller, Jairo Correa e João 
Toledo

05 Reunião com a Caixa Econômica Federal de Ivaiporã e Jandaia do Sul Aristeu Ribeiro e  Volmir Votolin

06
Reunião com a Caixa Econômica Federal de Campo Mourão e 
Mamborê

Aristeu Ribeiro e  Volmir Votolin

06 Reunião mensal da Região 03, em Umuarama Mercedes Demore

07
Reunião com o deputado estadual Augustinho Zucchi 
e o deputado Assis do Couto

Ademir Mueller, Mário Plefk, 
Jairo Correa e Marcos Brambilla

09
Reunião com a Caixa Econômica Federal 
de São José dos Pinhais e Ibaiti

Aristeu Ribeiro e  Volmir Votolin

10 Encontro de produtores rurais de Colorado Mário Plefk

10
Reunião com a Caixa Econômica Federal 
de Wenceslau Braz e Londrina

Aristeu Ribeiro e  Volmir Votolin

10 Reunião com Região 09, em Cândido Abreu Jairo Correa

10 a 12
Capacitação para novos técnicos do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário

Ademir Mueller 
e Marcos Brambilla

10 a 12
II Seminário Nacional de Enfretamento 
da Violência Contra as Mulheres do Campo 

Mercedes Demore

11
Reunião com a Caixa Econômica Federal de Colorado e Nova 
Londrina

Aristeu Ribeiro e Volmir Votolin

12 a 15 1ª Festa Nacional do Feijão Preto, em Prudentópolis Jairo Correa

12 e 13 Lançamento Plano Safra 2010/2011 Mário Plefk e Ademir Mueller

13
Seminário sobre Sindicalismo e aniversário 
de 40 anos do STTR de Medianeira

Ademir Mueller, Aristeu Ribeiro 
e Marcos Brambilla

16
Reunião sobre o 1° Congresso Estadual dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

Diretores e funcionários

16 Oficina – Saúde na Cana, em Piracicaba Aristeu Ribeiro

16 Reunião de colegiado para julgamento processos Proagro Paulo Macedo

16 Reunião do Conselho Fiscal do Senar Jairo Correa

17 Reunião Cedraf Mário Plefk

17 Reunião da Câmara Técnica da Ater, Seab Mário Plefk

17 Capacitação para o coletivo de Política Agrária Ademir Mueller e Marcos Brambilla

18 Reunião no Incra Marcos Brambilla e Ana Paula Conter

18 Reunião da Coordenação da Regional Sul, em Porto Alegre Ademir Mueller e Mercedes Demore

20 Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Icaraíma Mercedes Demore

22 a 24 Reunião Conselho Fiscal da Contag Ademir Mueller

23 e 24 Encontro na Contag sobre Biodiesel Marcos Maciel

24 Encontro da 3ª Idade - Região 07 - Ibaiti Mercedes Demore

24
Câmara Técnica dos Setores de Plantio Extração 
e Transformação da Madeira, Irati

Jairo Correa

25 Encontro da 3ª Idade - Região 6 - Guaraci Mercedes Demore

26 Encontro da 3ª Idade - Região 3 - Umuarama Mercedes Demore

27 Encontro da 3ª Idade - Região 4
Ademir Mueller e Mercedes 
Demore

28 Encontro da 3ª Idade – Jardim Alegre Mercedes Demore e Mário Plefk
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Prudentópolis - 1ª Festa Nacional do Feijão Preto

Distribuição da cartilha PROAGRO Mais.

De 12 a 15 de agosto, o município de Pru-
dentópolis realizou a 1ª Festa Nacional do 
Feijão Preto. O Movimento Sindical marcou 
sua presença com a participação do Sindi-
cato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Prudentópolis e da Fetaep, que foi 
representada por Jairo Correa. Na ocasião, 
Jairo falou sobre o Plano Safra 2010-2011 
e também sobre a recém lançada cartilha 
“PROAGRO Mais – Frustração de safra tem 
solução”.
 
Evento em Piracicaba

De 16 a 18 de agosto, a Fetaep participou da 
oficina “Saúde da Cana: como melhorar as 
condições de vida e o trabalho no setor ca-
navieiro”, sendo representada pelo secretário 
geral, Aristeu Ribeiro. O encontro reuniu re-
presentantes sindicais de diversas regiões do 
país e buscou o intercâmbio de informações 
e experiências entre os envolvidos na cadeia 
produtiva sucroalcooleira. 

Os debates e as palestras abordaram as con-
dições de trabalho na cana. “Pesquisadores 
de várias universidades mostraram a preca-
rização da mão-de-obra sucroalcooleira em 
que muitos trabalhadores se veem obrigados 
a trabalhar sem os equipamentos de pro-
teção individual”, comentou Aristeu. Além 
disso, devido à falta de treinamento, muitos 
desconhecem os riscos que correm ao lidar 
com a atividade. Participaram do encontro 
Fetags de vários Estados, Contag, Ministério 
da Saúde, Ministério Público do Trabalho, 
Fundacentro e Universidades.

Treinamento – Novos funcionários

 
Novos funcionários dos STTRs estiveram na 
Fetaep, de 04 a 06 de agosto, passando por 

um treinamento. O objetivo da capacitação foi 
repassar noções básicas sobre como se dá o 
trabalho dentro de uma entidade sindical. Os 
departamentos de Agrícola, de Contabilidade, 
de Eventos, de Arrecadação, de Secretaria e de 
Informática deram um apanhado geral sobre 
o desenvolvimento do trabalho em cada setor 
na Fetaep. Provavelmente em novembro, a Fe-
deração deverá realizar um grande encontro 
com todos os funcionários. Em breve a Fetaep 
divulgará mais informações.

Atualização

A Fetaep constituiu, por iniciativa do conta-
dor Sérgio Luiz Bernert, uma comissão para 
a discussão de temas referentes à contabili-
dade e às questões ligadas ao setor de recur-
sos humanos. A comissão – que na ocasião 
esteve representada por 17 participantes de 
nove regiões - esteve reunida no dia 30 de 
julho, no auditório da Fetaep, quando discu-
tiram as mudanças na legislação previden-
ciária. “Nosso foco foi debater as mudanças 
trazidas pela Portaria Ministerial 333, de 29 
de junho de 2010 – que estabelecia novos 
valores de contribuição do INSS”, destacou 
Bernert. 

Segundo ele, de acordo com essa Portaria, 
os novos valores deveriam retroagir sobre a 
folha de janeiro. “Porém, uma nova Portaria 
– a 408, de 17 de agosto de 2010 – alterou a 
data e estabeleceu que os valores de contri-
buição deverão ser retroativos a partir de 16 
de junho de 2010”, informou o contador. A 
Fetaep já encaminhou um ofício aos STTRs e 
comunicou as alterações à comissão.

Quedas do Iguaçu – Nova sede do STTR

O STTR de Quedas do Iguaçu inaugurou, 
recentemente, sua nova sede. A Fetaep para-
beniza a diretoria por mais este feito. 
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Devido ao sucesso dos trabalhos realizados - 
que levantou uma série de temas referentes 
à melhoria das condições de vida no campo 
-, o 2° Festival Nacional da Juventude Ru-
ral já consolidou seu espaço na agenda do 
Movimento Sindical. Além disso, segundo o 
coordenador estadual de Jovens da Fetaep, 
a sociedade civil, a imprensa e os órgãos do 
governo encararam a proposta do evento com 
mais respeito.

“Nesta edição, percebemos que a imprensa nos 
deu um espaço maior e também que não associa-

ram 

nossas atividades com bagunça ou desordem. 
Ficamos contentes, pois significa que estamos 
sendo mais respeitados”, alegou Marcos Bram-
billa. Já com relação aos órgãos do governo, os 
participantes do 2° Festival também sentiram 
uma significativa melhora no que diz respeito à 
forma de tratamento que receberam.

“Ao término das nossas atividades, entrega-
mos ao ministro Luis Dulci, da Secretaria Ge-
ral da Presidência da República, e ao ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cas-
sel, uma carta com as propostas levantadas 
durante o Festival. Ambos trataram nossas 

reivindicações com dignidade”, informou. 
Além deles, a carta também foi 

encaminhada ao ministro 
do Trabalho e Emprego, 

Carlos Lupi, e ao mi-
nistro da Educação, 
Fernando Haddad.

2º FESTIvAl NACIoNAl dA 
JuvENTudE RuRAl CoNSolIdou 
SEu ESPAço NA AGENdA SINdICAl
Sociedade civil, imprensa e órgãos do governo olharam 
o movimento de forma diferenciada

CARTA: CONHEÇA AS PRINCIPAIS 

PROPOSTAS

Reforma Agrária

4Garantir, no cadastramento dos beneficiários 
da Reforma Agrária do Incra, o acesso dos jo-
vens à terra.

4Aprovação da Emenda Constitucional que 
estabeleça o limite máximo da propriedade de 
terra em 35 módulos fiscais.

Abertura das atividades - 

Parte da comitiva paranaense.

Jovens rurais lutam em Brasília por melhores condições 

de trabalho no campo.

Jovens paranaenses de Ortigueira homenageados pela ela-

boração das lembranças que simbolizaram a 2ª edição do 

Festival Nacional.
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Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF) 

4Lutar junto ao Congresso para que seja apro-
vado o projeto de Lei n° 362/2006, que autori-
za a compra de terra entre parentes de primei-
ro grau no âmbito PNCF.

4Transformar o PNCF em política de Estado 
voltado ao trabalho, à renda, e à soberania ali-
mentar.

Educação no campo

4Consolidar junto aos Estados e aos muni-
cípios uma Política Nacional de Educação no 
Campo que considere as demandas e as reivin-
dicações da juventude rural.

4Consolidar o programa Saberes da Terra 
(projeto piloto) nos Estados e Municípios como 
política pública de escolarização de Ensino 
Fundamental, assegurando sua ampliação para 
atendimento no Ensino Médio e formação pro-
fissional de agricultores familiares no campo.

Tecnologia da Informação

4Reivindicar junto ao governo federal o finan-
ciamento de computadores com acesso à inter-
net aos jovens rurais.

4Consolidar a criação de Centros de Inclusão 
Digital no meio rural.

Trabalho e Renda 

4Assegurar, no período das entressafras, o re-
cebimento do seguro-desemprego para jovens 
trabalhadores rurais na faixa etária dos 16 aos 
32 anos.

4Dar prioridade aos jovens resgatados das 
condições análogas à escrava em cursos de 
formação, de geração de renda e de trabalho. 

4Garantir o acesso dos jovens ao Programa de 
Aquisição de Alimentos independente do aces-
so dos pais.

4Retirada dos critérios diferenciados para o 
acesso ao Pronaf Jovem que exigem tempo de 
escolarização em instituições especializadas.

Tadeu Pinheiro e Miguel Desidério, ambos de 
Ortigueira e filhos de agricultores familiares, 
foram os responsáveis pela produção de 40 
lembranças entregues a cada Estado partici-
pante do 2° Festival Nacional da Juventude 
Rural. Tadeu, que foi aluno do Consórcio So-
cial da Juventude Rita-Quadros, desenvolveu 
as esculturas, enquanto Miguel fez a pintura 
das obras de arte. Os dois foram homenagea-
dos pelo presidente da Contag, Alberto Broch, 
e pela coordenadora nacional de Jovens da 
Contag, Elenice Anastácio, durante o encerra-
mento do evento.

Segundo o coordenador estadual de Jovens, 
para a Fetaep é uma honra ver o talento des-
ses jovens ser exaltado e reconhecido em um 
evento de caráter nacional. “Realizaram um 
belo trabalho que ficará na lembrança de cada 
Estado participante”, salientou. 

A Fetaep também agradece o apoio que o pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais (STTR) de Ortigueira, José 
Aparecido Luiz, deu aos meninos para a rea-
lização desse trabalho – reconhecendo, dessa 
forma, o dom e o talento de cada um.  

Esportes - As competições esportivas foram 
realizadas nos dias 29 e 30. As modalidades 
englobaram as seguintes atividades: futebol, 
futsal, voleibol e sinuca, salto em distância, 
atletismo (corrida de 100 metros) e natação. 
Todas nas categorias contaram com a parti-
cipação do público feminino e do masculino.  

lembranças entregues aos Estados 
participantes são frutos do Paraná
Dois jovens de Ortigueira desenvolveram as lembranças: um fez 
a escultura e o outro a pintura

Encerramento - Cada Estado com uma lembrança feita pelos jovens paranaenses.

Barraca com produtos típicos da Região Sul.

   

Noite cultural – Imigração italiana foi representa-

da pelos jovens paranaenses Vagner Favetta (Iporã) 

e Daiane Camargo (São Jorge do Oeste). 
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A Fetaep, em parceria com as Gerências do INSS de 
Ponta Grossa e de Curitiba, apresentou no dia 30 de 
junho o Programa de Cadastramento dos Segurados 
Especiais no Estado do Paraná para lideranças sindi-
cais e trabalhadores rurais da região de Ponta Gros-
sa. Participaram da atividade, que aconteceu durante 
todo o dia, cerca de 120 pessoas. O evento foi realiza-
do no Hotel Bourbon de Ponta Grossa.

Além da apresentação, a Fetaep e o INSS realizaram 
um treinamento junto aos dirigentes sindicais visan-
do facilitar o preenchimento dos dados dos segurados 
especiais no Cadastro Nacional de Informações So-
ciais. “Também aproveitamos a ocasião para repas-
sar informações acerca da Legislação Previdenciária 

visando facilitar a interpretação e a aplicação da Lei 
11.718/2008”, comentou o secretário geral da Feta-
ep, Aristeu Ribeiro, que é o diretor responsável pela 
área previdenciária. Além dele, também estiveram 
presentes o assessor jurídico da Fetaep, Antonio Mio-
zzo, e os assessores do departamento de Previdência 
Social, Milton Preseziniuk e Luciana Polizeli.

Para Aristeu Ribeiro, o programa representa a conclusão 
de um trabalho de vários anos de estudos entre a Fetaep 
e a Previdência. “Sempre buscamos, em parceria com a 
Previdência, um meio de desenvolver um cadastro previ-
denciário ao segurado especial que garantisse o acesso 
aos mesmos benefícios que o trabalhador que possui o 
registro em Carteira de Trabalho”, comenta Aristeu. 

Fetaep e INSS apresentaram o programa do Cadastro 
dos Segurados Especiais em Ponta Grossa

Solenidade de abertura. 
Com a palavra, Aristeu Ribeiro

Cadastramento – Para o segurado especial fazer o seu 
cadastro é simples. Basta que ele vá até o Sindica-
to dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) 
de seu município portando os documentos pessoais e 
também documentos que comprovem seu enquadra-
mento na condição de segurado especial como: con-
trato de arrendamento contemporâneo, parceria ou 
comodato rural; comprovante de cadastro do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 
bloco de notas de produtor rural ou ainda nota fiscal 
de venda realizada por produtor rural.

Na primeira semana de agosto, nos dias 03 e 04, técni-
cos operadores do crédito fundiário passaram por um 
curso de atualização na Fetaep referente às novidades 
para a elaboração dos projetos. Já nos dias 10, 11 e 12 
foi a vez de capacitar novos técnicos visando ampliar 
o atendimento aos trabalhadores rurais. As atividades 
aconteceram com o apoio do Senar e mobilizaram mais 
de 100 participantes.
 
Segundo o diretor da Fetaep responsável pelo depar-
tamento de Políticas Agrárias, Marcos Brambilla, a  
Federação não pretende apenas aumentar a quantida-
de de operadores, mas também melhorar e qualificar 
aqueles que já estão atuando com o crédito fundiário. 
“Como o teto do programa passou em algumas regiões 
para R$ 60 mil, R$ 70 mil e até R$ 80 mil, acreditamos 

que a procura pelo crédito deverá aumentar”, desta-
cou. Por isso, continua ele, é importante que a Fetaep 
ajude a esclarecer técnicos e dirigentes sindicais, para 
que estes, por sua vez, possam manter os agriculto-
res bem informados e qualifiquem a elaboração dos 
projetos. Além da elevação do teto, houve também o 
aumento nos prazos de carência e nas faixas de juros.
 
As palestras apresentadas na 1ª atividade buscaram 
levar aos participantes mais opções de geração de ren-
da para a elaboração de projetos. Entre os temas que 
merecem destaques estão os que foram trazidos pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) - sobre 
a aquisição de alimentos por meio da compra direta - e 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) - so-
bre a alimentação escolar (PNAE). Ou seja, para a Feta-

ep é importante que os técnicos estejam atentos a estes 
programas do governo, pois assim, os agricultores têm 
um canal garantido de escoação da sua produção.
 
Já no evento destinado aos novos técnicos foi apre-
sentada a atual conjuntura do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF) no Paraná, pelo diretor Mar-
cos Brambilla, e também um panorama geral do que é 
o PNCF, pela assessora do departamento de Políticas 
Agrárias e agrônoma, Ana Paula Conter. Os três dias 
de trabalho tiveram um conteúdo bem pedagógico e os 
técnicos já saíram do encontro aptos a se credencia-
rem através dos sindicatos para a elaboração de novos 
projetos do Crédito Fundiário.

Condições de Financiamento:

Valor do Financiamento Juros Prazo Carência

Até R$ 15 mil 2% ao ano 17 anos 3 anos 

Acima de R$ 15 mil  
até R$ 30 mil 

3% ao ano 17 anos 3 anos 

Acima de R$ 30 mil
até R$ 50 mil 

4% ao ano 20 anos 3 anos 

Acima de  R$ 50 mil 5% ao ano 20 anos 3 anos

Região
Desconto para o pagamento 

até o vencimento
Desconto pela boa negociação 

do preço da terra

Sul: PR, SC, RS. 18 % 10%

Condições de Financiamento:

Incentivos a boa negociação e ao pagamento:

Fetaep capacitou novos técnicos do PNCF e atualizou os que já atuam com o Programa

Paranavaí

Umuarama

Cianorte

Campo
Mourão

Ivaiporã

União da Vitória

Pitanga

Goioerê

Toledo

Foz do
Iguaçu

Cascavel

Capanema

Francisco
Beltrão

AstorgaP orecatu

Londrina

Apucarana
Assaí

Faxinal

Maringá
Florai

Telêmaco
Borba

Wenceslau
Braz

Cornélio
Procópio Jacarezinho
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Organizado pelo departamento de Políticas 
Agrícola, o lançamento oficial do Plano Safra 
2010/2011 reuniu mais de 70 participantes 
entre lideranças sindicais e assessores regio-
nais, nos dias 12 e 13 de agosto na Fetaep. 
O evento contou com a apresentação de várias 
palestras, entre elas destacam-se as seguin-
tes: Políticas do Pronaf sob a Ótica do MDA; 
Atuação do Banco do Brasil nas Contratações; 
Atuação das Cooperativas de Crédito Cresol; 
Políticas para Aquisição do Trator Solidário; 
Emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf; 
entre outros temas. 

Além das palestras, a Fetaep aproveitou a oca-
sião e lançou a cartilha com os novos números 
do Plano Safra 2010/2011 e já distribuiu al-
guns exemplares aos presentes. 

A solenidade de abertura foi realizada pelo 
presidente da Fetaep, Ademir Mueller, pelo 
tesoureiro, Jairo Correa, e pelo representan-
te do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 
Reni Denardi, e pelo vice-presidente e diretor 

de Política Agrícola, Mário Plefk. Durante sua 
fala inicial, ele salientou a importância de que 
as informações repassadas durante o encontro 
sejam transmitidas aos colegas do interior do 
Estado. “Agradeço a presença de todos e es-
pero que tenhamos um excelente encontro”, 
destacou Plefk.

Para ele, o lançamento do Plano Safra é muito 
importante, pois norteia aqueles que estão lá 
na base, na ponta de atuação. “Esperamos que 
a cartilha seja bem aceita por todos e que tra-
ga bons conhecimentos ajudando, efetivamen-
te, na aquisição do Pronaf”, diz. Segundo ele, a 
publicação de 20 mil exemplares em parceria 
com o Senar demonstra a preocupação da Fe-
taep com o acesso ao crédito pelos agricultores 
familiares.

O Departamento de Formação da Fetaep orga-
nizou, nos dias 29 e 30 de julho, um encontro 
com administradores públicos municipais liga-
dos ao movimento sindical rural. Ao todo, cerca 
de 20 vereadores participaram. 

Segundo o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, 
o objetivo do encontro foi ressaltar a importân-
cia desses vereadores em defesa das bandeiras 
de luta dos trabalhadores rurais, uma vez que 
foram eleitos por eles. “Também procuramos 
orientá-los, com a palestra ‘O Papel do Líder’, 
sobre a importância de manter o movimento 
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Plano Safra 2010/2011 foi lançado oficialmente pela Fetaep

 

Cartilha com informações 
acerca dos novos valores 
do Plano Safra também foi 
lançada

Administradores 
públicos municipais 
se reúnem na Fetaep

Palestra sobre o PADRSS 
com José Cadoná. 

Dinâmica de grupo 
Palestra “O Papel do Líder”.

unido, aglutinando os trabalhadores rurais em 
torno da nossa causa rural”, informou Mueller.

A Fetaep aproveitou a presença dos gestores 
municipais para inserir na programação a pa-
lestra do assessor da Regional Sul da Contag, 

José Cadoná, sobre o Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 
(PADRSS), e do Tribunal de Contas do Estado 
sobre a importância da prestação de contas 
para uma boa gestão do município e das câma-
ras municipais.
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Fetaep capacita dirigentes sindicais e acampados rurais para 
a problemática da reforma agrária
Capacitar dirigentes sindicais e acampados ru-
rais foi o objetivo do encontro que aconteceu 
nos dias 17 e 18 de agosto na sede da Fetaep. 
O encontro faz parte do Coletivo de Agrária e 
contou com a presença da assessora de Política 
Agrária da Contag, Cléia Anice da Mota Porto. A 
abertura das atividades foi realizada pelo presi-
dente da Fetaep, Ademir Mueller, e pelo diretor 
de Políticas Agrárias, Marcos Brambilla.

Segundo Brambilla, os dois dias de atividade 
foram fundamentais para analisar quais as me-
lhores saídas para o processo da reforma agrá-
ria e verificar a estrutura agrária do Estado. 
“Nosso objetivo foi levar ao conhecimento dos 

participantes como ocorreu a colonização e a 
concentração das áreas no Brasil e, em especial, 
no Paraná”, comentou Brambilla.

De acordo com a assessora da Contag, a luta 
pela terra no Paraná tem se intensificado ultima-
mente, principalmente no Norte do Estado. “Em 
virtude disso, surgiu essa demanda por parte 
dos representantes do Coletivo de Agrária para 
que aprofundássemos essa discussão”, explicou 
Cléia Anice. Para ela, essa qualificação facilitará 
o entendimento dos dirigentes sindicais acerca 
do tema e visa enriquecer o debate com os pró-
prios trabalhadores que estão lutando pela terra 
e também com os órgãos do governo.

Diretores, assessores e funcionários da Fetaep 
já estão se mobilizando para a realização do 1° 
Congresso Estadual dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras Rurais do Paraná – que deverá aconte-
cer de 16 a 18 de março de 2011, em Curitiba. A 
primeira reunião aconteceu no dia 16 de agosto, 
na sala de reuniões da Fetaep. O principal pro-
pósito do encontro foi traçar algumas diretrizes 
de atuação referentes ao Congresso e já estabe-
lecer alguns prazos e metas para a elaboração 
do documento base a ser enviado até o dia 15 
de setembro aos Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do Paraná (STTRs). 

Segundo o presidente da Fetaep, Ademir Mueller, 
o documento base deverá ser composto com dados 
e propostas dos seis principais eixos de atuação 
da Fetaep, sendo eles: 1 - Formação e organização 
sindical; 2 - Política agrícola; 3 - Política agrária 
e meio ambiente; 4 - Políticas sociais; 5 - Assa-

lariamento; 6 - Finanças e administração. “Além 
disso, também solicitamos ao Dieese um estudo 
- que fará parte do documento base - sobre a atu-
al conjuntura política e econômica do Paraná e 
da categoria dos trabalhadores rurais”, destacou 
Mueller.

O edital de convocação do Congresso deve-
rá ser publicado até o dia 15 de setembro 
e constará praticamente todas as informa-
ções referentes ao evento, tais como: progra-
mação; prazos para inscrição de delegados 
titulares e suplentes; prazos para registro 
de candidatura da diretoria, do conselho fis-
cal e dos respectivos suplentes para a gestão 
2011/2015; e informações referentes à vota-
ção, às datas e aos locais das dez plenárias 
regionais que deverão acontecer de 18 de 
outubro a 19 de novembro de 2010.

Em virtude disso, Mueller pediu a colabo-
ração de todos para que dentro de um mês 
praticamente tudo já esteja definido. “Es-
tamos aqui discutindo o futuro do mo-
vimento sindical dos trabalhadores ru-
rais no Paraná, por isso ressaltamos 
a importância da atuação de vocês”, 
comentou Mueller.

Para a organização do 1º Congresso Es-
tadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais do Paraná, a Fetaep está contando 

com o apoio do assessor da Regional Sul da Con-
tag, José Cadoná - que tem uma grande experiên-
cia com a organização de eventos desse porte. A 
Fetaep está com a expectativa de que mais de 400 
pessoas participem do Congresso.

Assessora de Política Agrária da 
Contag, Cléia Anice da Mota Porto. 

Fetaep já traça 
algumas diretrizes do 
1° Congresso Estadual 
dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais


