
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná

Filiada à:

Como tradicionalmente ocorre no 
mês de julho, a FETAEP realizou 
o Encontro de Funcionários dos 

STTRs. O evento aconteceu em duas 
etapas, sendo a primeira nos dias 28 e 
29 de julho, e a segunda nos dias 04 e 
05 de agosto. Cada turma contou com a 
presença de 70 participantes, entre novos 
e antigos funcionários dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais filiados à FETAEP.

O objetivo da Federação é capacitar os 
Sindicatos para, com isso, efetivar o 
atendimento prestado aos agricultores e às 
agricultoras que procuram pelos serviços 
prestados pelos STTRs. “Não temos dúvidas 
de que essa aproximação, entre a Federação 
e a sua base, refletirá em uma melhora dos 
serviços oferecidos nos Sindicatos”, comenta 
o presidente da FETAEP, Ademir Mueller. 

Toda equipe de trabalho da FETAEP 
esteve envolvida e cada funcionário 
fez uma apresentação do trabalho que 
desenvolve junto à Federação, além de 
orientações sobre os procedimentos 
e formas de trabalho desempenhados 
pela FETAEP. Os diretores da Federação 
também estiveram presentes.

Entre os temas abordados, os destaques 
ficaram com Comunicação, Automação 
em Secretariado, Organização Sindical, 
Previdência, Agrícola, Arrecadação, 
Plano Sustentar, Assalariado(a), 
Contabilidade, Cerimonial de Eventos, 
Tesouraria, Informática e Senar. 

Continua na página 8. 
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•  Estande da FETAEP lotado.
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pelas regionais
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As eleições municipais se aproximam e, com elas, as 
dúvidas em quem votar e escolher para nos representar 
na esfera política. As promessas, como sempre, são 

muitas, mas é preciso estar atento e buscar conhecer aquele 
ou aquela que será merecedor da nossa confiança e voto. 

Para isso, trabalhador e trabalhadora rural, caso precise de 
ajuda para esta pesquisa, recomendamos que procure os 
Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 
do seu município. Lá, eles poderão te mostrar o que a nossa 
categoria ainda precisa e o que devemos exigir dos nossos 
candidatos. Porém, não apenas os STTRs podem atuar nesta 
orientação, indicamos também que procurem se informar 
junto às igrejas, associações ou aos cartórios eleitorais. 

A FETAEP, enquanto representante da categoria trabalhadora 
rural, sente a obrigação de alertar sua base acerca da 
importância do voto consciente, pensado e refletido. Temos 
a plena convicção de que podemos melhorar esta nação. 
Porém, para isso, precisamos começar pelos municípios. 
Por isso, não vote em corrupto e em quem não conhece as 
lutas da agricultura. Mostre que você sabe o que quer! 

Foi justamente por isso, para bem informar e esclarecer o 
nosso trabalhador e trabalhadora rural, que a cada eleição 
– seja municipal, estadual ou federal – desenvolvemos 
um panfleto com orientações sobre a importância do voto 
consciente e com uma relação daquilo que devemos buscar 
e esperar dos nossos candidatos. Em 2016, não poderia ser 
diferente. Bolamos um panfleto que será distribuído a todos 
os Sindicatos em dia com a FETAEP. Vá até o seu Sindicato e 
pegue o seu. Na página 11 você pode conhecer o seu conteúdo. 

Lembre-se, seu voto é muito importante. 
Não o desperdice com qualquer um!

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Editorial FETAEP
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Notas

Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais de Icaraíma lotaram o auditório do 
STTR, no dia 24 de julho. O motivo foi marcar presença na assembleia geral 
extraordinária que teve como objetivo central a reforma estatutária com a 
inserção da cláusula que autoriza a fundação da FETARP. Além disso, também 
debateu assuntos gerais, especialmente em torno da previdência social, com a 
presença de Carlos Gabiatto. 

Assembleia em Icaraíma

Matéria-priMa JUNHO 2016 
(Valor Final)

JULHO 2016
(Projeção)

Valores de reFerência Para o conseleiTe in62**

Posto Propriedade 1,2539 1,4339

(**) O “Valor de referência CONSELEITE IN62” refere-se a um leite que tem 3% de 
gordura; 2,9% de proteína; 600 mil uc/ml de células somáticas e 600 mil uc/mil 
contagem bacteriana.

LEITE EM PAuTA

Nestas 
eleições, vote 
consciente!

O domingo de 24 de julho começou animado com a Feira dos 
Agricultores Familiares de Ivaí, que contou com o apoio do Sindicato 
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do Município. A Feira é 
uma realização da Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável da 
Agricultura Familiar de Ivaí. FETAEP também marcou sua presença.

Ivaí - Feira da Agricultura Familiar

Neste ano de 2016 o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais de Contenda está de casa nova para melhor atender os filiados e 
demais interessados. Anote o novo endereço -  Avenida João Franco, n° 80, 
sala 04 – e faça-nos uma visita. A equipe de trabalho – formada 
pelas funcionárias Marion e Annie – o atenderá com zelo e primazia. 

STTR de Contenda de casa nova
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SENAR PR

A FETAEP esteve presente, sendo representada pela secretária de 
Mulheres e de Políticas Sociais, Marucha Vettorazzi, no 1º Encontro 
da Melhor Idade de Sapopema, realizado no dia 1º de Julho. Na 
programação, palestras sobre os direitos dos idosos e saúde, além 
de muita motivação a fim de alavancar a autoestima desse público. 

Sapopema - 1º Encontro 
da Melhor Idade

No dia 16 de junho tomou posse a nova diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Antonina. Com um mandato vigente até 
2021, o presidente eleito, Luiz Carlos da Rocha, disse que tem 
como objetivo para esta gestão aumentar o número de filiados. 
“Para isso, pretendo dar continuidade a algumas campanhas e 
promoções de incentivo à filiação, além de estimular o 
crescimento da agricultura familiar em Antonina”, afirmou. 
A solenidade de posse aconteceu no prédio dos estivadores.

Posse em Antonina

Já ouviu a Rádio FETAEP hoje?

Conecte-se em nosso site e curta. Fique 
por dentro da nossa programação.

Rádio FETAEP

``



NNos meses de junho, julho e agosto a FETAEP 
está passando, novamente, pelas Regionais 
Sindicais divulgando e esclarecendo possíveis 

dúvidas em torno do Plano Sustentar da CONTAG, 
que tem entre seus objetivos alavancar as ações dos 
Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
rurais com vistas a ampliar a quantidade de associados. 
No mês de julho, a diretoria passou por Guarapuava 
(Regional 8), Ivaiporã (Regional 9) e Ibaiti (Regional 
7). Em agosto, será a vez das Regionais 1 (Itapejara 
do Oeste) e 2 (Cascavel). A primeira a receber os 
esclarecimentos foi a Região 10, em junho.

Em todas as visitas a Federação tem retomado a 
discussão em torno da importância da adesão ao 
Plano Sustentar. Todos os diretores da Federação 
têm se engajado na divulgação, ressaltando a 
necessidade de mudanças nas ações que envolvem 
os três principais eixos do Sustentar: Formação, 
Gestão e Comunicação. “Nosso principal objetivo, 
dentro do Plano Sustentar, é fortalecer as ações 

• Divulgação em Ibaiti, Regional 7.

• Apresentação em 
Guarapuava, Regional 8.

• Regional 9.
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FETAEP em nova
rodada pelas regionais

sindicais e trazer, com isso, o trabalhador e a trabalhadora 
para dentro da entidade sindical”, afirma o secretário de 
Formação e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues.

Sustentado em três eixos – Administração, Formação 
e Comunicação – o Plano tem como foco criar espaços 
formativos que propiciem a interação entre os trabalhadores 
e as trabalhadoras rurais sobre as ações do MSTTR. Aliado 
a isso, o Sustentar evidencia o papel da comunicação 
sindical como uma importante ferramenta política na 
democratização da informação. Afinal, a comunicação 
vai muito além de boletins, informativos e panfletos. 



A última semana do mês de julho foi de bastante trabalho 
e debates na sede da CONTAG, em Brasília. Entre 
os dias 25 e 29, representantes das Federações de 

todo o país reuniram-se para o encontro de Coletivos de 
Política Agrícola e Meio Ambiente, Formação e Organização 
Sindical, Juventude Rural e Mulheres. A diretoria da 
FETAEP esteve presente e atuante nos Coletivos. 

Confira a avaliação dos diretores sobre cada coletivo! 

Além de analisar a atual conjuntura nacional dos jovens 
trabalhadores rurais, a Comissão Nacional de Juventude da 
CONTAG debateu os Encontros Regionais em Tecnologias para 
Juventude Rural – projeto da CONTAG com apoio do SENAR - e 
discutiu a organização da 3ª Plenária Nacional da Juventude Rural. 
O secretário de Juventude Rural da FETAEP, Alexandre Leal, esteve 
presente representando os interesses dos jovens do Paraná. 

“Planejamos, ao longo da semana, a organização de um seminário 
que vai reunir a juventude rural do Sul e Sudeste, no Espírito Santo, 
ainda este ano. A proposta desse seminário é tratar sobre as 
inovações, tecnologias e o desenvolvimento da agricultura familiar 
nos últimos anos”, afirma, dizendo ainda que será uma grande 
troca de experiências entre os sete estados das duas regiões.

O Coletivo de Formação e Organização Sindical abriu espaço 
para um amplo diálogo. Os participantes realizaram avaliações 
sobre o 1ª Módulo do Curso Nacional e do Intermódulo; 
Socialização da Matriz do 2º Módulo e do Seminário Internacional 
de Educação Popular. Também foi feito um balanço sobre a 
Reorganização Sindical do MSTTR, com discussão política 
do processo de dissociação sindical no Sistema CONTAG 
e fundamentos da reorganização sindical do MSTTR.

Semana de muito trabalho marca Coletivos da CONTAG

Jovens

Formação e Organização Sindical

• Secretário de Juventude da 
FETAEP no Coletivo da CONTAG.

• Secretário de Formação e 
Organização Sindical, Cláudio Rodrigues, 
presente no Coletivo da CONTAG.
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Além dos Coletivos, também aconteceu 
o Conselho Deliberativo ao final da 
semana, que trabalhou o regimento 
interno do 12º Congresso da CONTAG. 

Este espaço abriu uma ampla reflexão 
e debate contra qualquer forma de 
retrocesso nos direitos trabalhistas 
e sociais da categoria trabalhadora 
rural. Nesse sentido, discutiu a dívida 
pública e seus impactos ao povo 
brasileiro. A FETAEP foi representada 
pelo secretário de Assalariados e de 
Previdência Social, Carlos Gabiatto.

Segundo ele, foi feito um comparativo 
entre os gastos com a dívida pública 
e com a Previdência. “A dívida pública 
ficou com 43% do orçamento, enquanto 
a previdência 22%”, disse Gabiatto, que 
na ocasião defendeu a importância 
da Previdência no meio rural, bem 
como para os pequenos municípios.

Outra importante pauta foi a avaliação de atuação 
dos educandos da Enfoc. Segundo o secretário de 
Formação de Organização Sindical da FETAEP, Cláudio 
Rodrigues, os educandos do Paraná tiveram sua atuação 
avaliada como bastante positiva. Todos os estados 
tiveram a oportunidade de registrar suas experiências 
e os resultados do trabalho da Enfoc. “Uma novidade 
que está sendo implantada é a plataforma virtual de 
educação, desenvolvida no 6º Módulo da Enfoc, e sua 
implantação no Paraná já está sendo estudada”, destaca. 

Mulheres
A Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG reuniu-
se para debater sobre as diversas questões que 
resultaram das Plenárias Regionais de proposições 
para o 12º Congresso da CONTAG. Definiu-se também 
a quantidade de mulheres representantes de cada 
estado para a Plenária Nacional, que acontecerá em 
novembro na sede da CONTAG. O Paraná terá direito a 
25 vagas, conforme a proporção da sua base sindical. 

Para Marucha Vettorazzi, secretária de Mulheres 
da FETAEP, a questão mais importante discutida no 
Coletivo de Mulheres foi a paridade de gênero dentro 
do MSTTR. “Estamos lutando para alcançarmos 
uma representatividade de, no mínimo, 30% de 
mulheres ocupando cargos de decisão dentro 
dos Sindicatos”, pontua ela. “Aos poucos estamos 
caminhando para melhorar esta realidade e 
aumentar a representatividade feminina, mas 
ainda há muito trabalho pela frente”, afirma. 

FETAEP esteve presente discutindo pautas no
Coletivo de Mulheres, Jovens e Formação Sindical.



Assessores do convênio 
FETAEP/EMATER planejam 
ações em Curitiba

6

• FETAEP e EMATER juntas.

Nos dias 14 e 15 de julho, os assessores 
regionais do convênio FETAEP/EMATER 
estiveram reunidos em Curitiba para a 

troca de experiências e avaliação do papel de cada 
um como agente de integração entre o MSTTR 
e a assistência técnica. O encontro também teve 
como propósito incentivar a integração entre eles. 

A abertura contou com a presença do presidente 
da FETAEP, Ademir Mueller, do secretário de 
Política Agrícola, Marcos Brambilla, do secretário 
de Assalariados Rurais, Carlos Gabiatto, do 
secretário de Juventude Rural, Alexandre 
Leal, do gerente estadual de Gestão de ATER 
do Emater, Sérgio Guarienti, e do assessor 
estadual FETAEP/EMATER, Adelson Raimundo 
Angelo, que coordenou os trabalhos.  
“Sabemos da importância da assessoria e do 
trabalho diverso que vocês desempenham. 

Pedimos aqui que nos ajudem nos encaminhamentos 
para, em conjunto, melhorarmos a nossa ação sindical 
e efetivarmos ainda mais a assessoria regional”, 
disse o presidente da FETAEP durante a abertura.  Já 
Guarienti salientou a necessidade de planejamento 
a fim de impulsionar a atuação dos assessores em 
benefício da categoria trabalhadora rural. “Faz-se 
necessário também a integração entre os objetivos em 
comum de ambas as entidades”, afirmou Guarienti. 

Marcos Brambilla, em sua fala, destacou que este é o 
momento de uma reprogramação dos objetivos, em 
que os problemas devem ser levantados para, em 
conjunto, o grupo pensar em estratégias de ação que 
solucionem os impasses. “Uma avaliação é fundamental 
para a correção de possíveis ações que não estejam 
atendendo às metas previstas”, salientou.  Os delegados 
da FETAEP também estiveram presentes acompanhando 
os assessores de suas respectivas regionais. 

Assalariados e assalariadas rurais de Astorga em assembleia geral

Com a presença de 83 trabalhadores e trabalhadoras 
rurais da lavoura canavieira, aconteceu no dia 6 de julho 
mais uma assembleia geral Extraordinária sediada no 

STTR de Astorga. O evento reuniu participantes da região 
dos municípios de Astorga e Santa Fé. A assembleia teve 
como pauta a aprovação da continuidade da representação 
sindical, o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 e o 
associativismo junto aos Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Além dessas pautas, também se discutiu a aprovação 
da cláusula de autossustentação financeira da 
entidade. Ao fim, realizou-se um sorteio de brindes 
e um almoço entre todos os presentes. 

• Mais de 80 participantes reuniram-se 
no início de julho no STTR de Astorga.



Curitiba sediou 
o 2º módulo 
da 5ª turma 
estadual 
da ENFOC
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• Educandos e educandas 
da 5ª turma estadual.

De 4 a 8 de julho, foi realizado em Curitiba o 2º módulo 
da 5ª turma estadual da Escola de Formação da CONTAG 
(ENFOC). O central discutido durante toda a semana de 
trabalho girou em torno de “História, Concepção, Estrutura 
e Prática Sindical”. O objetivo desse módulo é propiciar 
uma reflexão aos educandos acerca da prática sindical, 
assim como abrir novos horizontes aos participantes. 

“Saímos daqui carregados de novos saberes em torno 
do MSTTR. Todos foram convidados à reflexão sobre 
a nossa passagem pelo Movimento, seja enquanto 
dirigente sindical ou funcionário”, afirmou o secretário 
de Formação e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues. 
O grande desafio deste módulo, continua Rodrigues, 
foi o de viabilizar a formação de educadores populares 
do MSTTR com vistas ao aprimoramento de sua 
capacidade de trabalhar a formação junto à base. 

A abertura deste módulo ocorreu, propositalmente, na sede 
da FETAEP.  “Tendo em vista que, a partir do ano que vem, 
estaremos numa sede nova, realizamos a abertura aqui a fim 
de propiciar aos participantes uma reflexão sobre a dinâmica 
do MSTTR nos mais de 50 anos de lutas. Além disso, como 
a maioria é trabalhador e trabalhadora rural, tivemos o 
objetivo de que essa abertura representasse um rito de 
passagem do presente para o futuro”, esclareceu Rodrigues.

O início dos trabalhos se deu em torno da mandala da 
ENFOC do Paraná, com os quatro elementos: terra, fogo, 
ar e água, além da foice e da cruz – que remetem às 

Assalariados e assalariadas rurais de Astorga em assembleia geral A Regional 4 da FETAEP esteve reunida, 
no dia 26 de julho, com o INSS a fim 
de unificar alguns procedimentos e 

atendimentos realizados pelo Instituto aos 
trabalhadores e às trabalhadoras rurais. Estavam 
presentes o chefe da Gerência de Maringá, Valmir 
Tomaz, a chefe de Benefícios da Gerência de 
Maringá, Caren Penha de Morais e a chefe da 
agência do INSS de Loanda, Denise Buniotti. 

A FETAEP esteve presente, sendo representada 
pelo secretário de Previdência Social, 
Carlos Gabiatto. Alguns dirigentes sindicais 
da Regional também participaram com 
alguns relatos em torno dos processos de 
aposentadorias emitidos pelos Sindicatos. 

Regional 4 da FETAEP 
pressiona INSS

• FETAEP esteve presente.

lutas e mortes de muitos trabalhadores, assim 
como a influência da igreja católica no MSTTR 
paranaense. Os participantes – jovens, mulheres, 
homens e idosos - foram convidados a fazer uma 
reflexão em torno dos objetos apresentados. 
“A atividade contemplou uma das propostas da 
educação popular de que ninguém sabe mais e 
de que sempre aprendemos uns com os outros”, 
complementa Rodrigues. O secretário de Juventude 
da FETAEP e educador popular pela ENFOC, 
Alexandre Leal, também participou de alguns 
momentos formativos durante a semana.

7

• Mística de abertura.
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Encontro de Funcionários dos STTRs 
encerra com sorteio de brindes

A primeira turma participante do Encontro de Funcionários 
dos Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais (STTRs), realizado nos dias 28 e 29 de julho, 

recebeu a certificação das mãos do presidente da FETAEP, 

FETAEP presente 
no Seminário de
Seguridade e 
Previdência Social 
da CONTAG

O Seminário de Seguridade e Previdência Social, que teve como 
objetivos analisar e debater a sustentabilidade do Sistema de 
Seguridade Social, foi realizado nos dias 04 e 06 de julho em 
Brasília, na CONTAG. O evento também avaliou os impactos 
socioeconômicos da Previdência Rural e definiu encaminhamentos 
e ações em face das ameaças de restrições de direitos com 
a reforma da Previdência Social. A FETAEP participou dos 
debates, sendo representada pelo secretário de Previdência 
Social, Carlos Gabiatto, e pelo assessor Clodoaldo Gazola.

Dados analisados no estudo realizado pela CONTAG “Previdência 
Social Rural: Potencialidades e Desafios” apontam que não há 
déficit na Previdência Social, integrada ao sistema de Seguridade 
Social. Os dados vêm de estudos do IPEA, do Dieese e da 
Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal (Anfip), 
que analisaram dados da Previdência Social, da Receita Federal, 
do IBGE, de estudos acadêmicos e diversas outras fontes 
de pesquisa, que trouxeram questões técnicas e números 
atualizados sobre a Seguridade Social do Brasil. O estudo foi 
lançado na manhã do dia 7 de julho, durante o seminário.

Com informações da CONTAG

• Secretário de Previdência 
Social da FETAEP, Carlos 
Gabiatto, durante o Seminário.

Ademir Mueller. Depois de dois dias de atividades, os trabalhos 
foram encerrados em alto astral com o sorteio de brindes: 
tablets, pau de selfie, canecas térmicas, carregador portátil de 
celular, artigos decorativos, pen-drives, agendas e chaveiros.
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• Casa entregue em Matelândia.

• Casa construída em Santa 
Izabel do Oeste que teve a FETAEP 
como entidade organizadora.

PNHR
O Programa Nacional de Habitação 
Rural é uma conquista do Movimento 
Sindical, que tem como principal 
objetivo retomar o processo de 
planejamento do setor habitacional 
e garantir condições institucionais 
para promover o acesso à moradia 
digna às famílias que vivem no 
meio rural. A FETAEP, desde 
2008, vem desempenhando seu 
papel, buscando alternativas para 
minimizar os impactos sociais. Para 
isso, tem elaborado estratégias em 
busca de parcerias que estimulem 
o acesso dos agricultores às 
políticas sociais inclusivas, sendo 
o direito à moradia uma delas.

No dia 17 de junho a FETAEP reuniu, em sua sede, 
lideranças sindicais e funcionários dos STTRs em 
que a Federação atua como entidade organizadora 

do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O 
encontro, que contou com a presença do Banco do Brasil, 
teve o propósito de discutir as diretrizes operacionais 
do Programa, assim como orientar sobre o processo 
construtivo do atual projeto, que envolve a engenharia e 
o trabalho social para a construção de mais 153 unidades 
habitacionais. “A reunião foi importante e necessária 
para traçarmos um panorama geral de como está o 
Programa em todo o Estado”, comenta o presidente da 
FETAEP, Ademir Mueller, que acompanhou o encontro.

Ao todo, estas novas unidades englobam 15 
empreendimentos nas seguintes localidades: Tomazina, 
Goioxim, Cantagalo, Boa Ventura de São Roque, Araruna, 
Altônia, Barracão, São Jorge do Patrocínio (em análise pelo 
Banco do Brasil), São Tomé, Prudentópolis, Carlópolis, 
Francisco Alves, Iporã, Virmond e Laranjeiras do Sul. Além 
dessas, de 2008 a 2014 foram construídas 735 unidades 
no Estado, sendo a FETAEP a entidade organizadora.  

A Federação já orientou os Sindicatos a darem início 
às terraplanagens e às negociações com as lojas de 
materiais de construção. Em agosto será realizada a 
primeira reunião com a engenharia e social em cada 
município. Na ocasião, será possível que beneficiários 
e pedreiros tirem suas dúvidas sobre o processo 
construtivo, plantas e procedimentos para as liberações 
de parcelas do recurso para lojas e mão de obra.

Vale saber – Tais empreendimentos estavam 
protocolados no Banco do Brasil, sob a forma de carta 
consulta,  desde agosto de 2014. Somente agora foram 
formalizados e estão autorizados a iniciarem as obras.

• Habitação rural em pauta.

Habitação Rural
Mais 153 casas rurais serão construídas 
Em 2016 foram formalizados pelo Banco do Brasil os contratos para a construção
de mais 153 casas rurais. Além dessas, de 2008 a 2014 foram construídas 735 
unidades no Estado sendo a FETAEP a entidade organizadora. 



STTR de Santa Helena 
reúne 250 jovens 
em Encontro Regional

O STTR de Santa Helena (Regional 
2) promoveu, no dia 13 de julho, 
um Encontro Regional com 

a Juventude Trabalhadora Rural que 
reuniu aproximadamente 250 jovens. 
A FETAEP esteve presente, sendo 
representada pelo vice-presidente, 
Marcos Brambilla, e pelo secretário 
de Juventude Rural, Alexandre Leal.

Além dos jovens da Regional 2, o Encontro 
também reuniu os coordenadores de 
Jovens da FETAEP das Regionais 1, 
3, 4, 7, 8 e 10. O objetivo central do 
evento foi capacitar a juventude rural 
e apresentar a eles todas as políticas 
públicas disponíveis a fim de facilitar a 
sucessão no campo. Para isso, contou 
com as palestras da FETAEP sobre 
Sindicalismo, PRONAF Jovem e Desafios da 
Agricultura Familiar, com Marcos Brambilla, 
e Sucessão Rural, com Alexandre Leal. 
Além deles, o Instituto EMATER também 
esteve presente, com a fala “Gestão e 
Sucessão”, realizada pela extensionista 
Jussara Walkowicz. Houve o relato 
também de experiências de dez jovens da 
regional que contaram um pouco de sua 
trajetória em busca da sucessão rural.

A coordenadora de Jovens da Regional 
2, diretora do STTR de Santa Helena e 
integrante da diretoria da FETAEP, Marieli 
de Oliveira, os resultados obtidos com 
o evento foram muito positivos e além 
do esperado. “Os jovens relataram a 
importância de participar de eventos que 
incentivam e oferecem oportunidades para 
que possam permanecer na propriedade 
rural, com qualidade de vida e garantia 

• Abertura com a presença do vice-presidente 
da FETAEP, Marcos Brambilla, e do secretário 
de Juventude Rural, Alexandre Leal.

• Palestra com o secretário de Juventude 
Rural da FETAEP, Alexandre Leal. 

• Dez jovens da região relataram suas 
histórias de vida e de atuação profissional 
no campo junto de suas famílias ou em 
busca dos seus próprios sonhos.

de renda, promovendo assim a sucessão e o 
compartilhamento rural. Percebemos que eles 
têm vontade de investir na propriedade da 
família, agregando valor ao que é produzido, 
e reconhecem que sem conhecimento isso 
não será possível”, relata a coordenadora.
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Em reunião realizada com o chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, no dia 14 de julho, a FETAEP – 
representada pelo secretário de Política Agrícola, 

Marcos Brambilla, e pelo secretário de Política Agrária, 
Alexandre Leal – pediu mais segurança às famílias 
rurais e o fortalecimento da patrulha rural, além de 
mais policiamento em alguns acampamentos da 
Reforma Agrária. Entre eles, relataram a situação 
das famílias acampadas na fazenda Antártica, em 
Marilândia do Sul, que estavam sendo ameaçadas. 

Por conta da morosidade do INCRA e da tensão 
instalada no local, a FETAEP e a secretaria de Assuntos 
Fundiários do Governo do Estado recomendaram que 
saíssem do local.  Nesse sentido, a FETAEP pediu que 
o Estado interceda a favor dessas famílias em busca 
de uma nova área. Rossoni informou, com relação à 

Na Casa Civil, FETAEP pede mais 
segurança às famílias do campo

• FETAEP situa chefe da Casa Civil 
sobre a situação agrária do Paraná.

segurança, que já foram contratados mais de 2 mil 
policiais e 1 mil viaturas. Com este contingente, 
ele acredita melhorar as condições no campo. 

Outro ponto de discussão presente na reunião foi 
o problema dos agricultores familiares atingidos 
pela barragem do Baixo Iguaçu. Brambilla relatou 
toda a situação ao chefe da Casa Civil que, por 
sua vez, afirmou que as negociações para a venda 
das propriedades rurais devem ser realizadas 
diretamente com as famílias, sem a interferência 
do MAB, tal como defende a FETAEP. 

Além desses casos, a FETAEP pediu uma 
atenção especial do Estado aos trabalhadores 
rurais acampados pelo Estado, a maioria 
deles vivendo em condições desumanas.

FETAEP orienta sua 
base acerca do VOTO 
CONSCIENTE 
A partir de agosto, os Sindicatos dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais filiados e em dia com a FETAEP receberão 
o panfleto Vote Consciente. O material foi desenvolvido 
a fim de esclarecer e orientar a base acerca daquilo que 
a categoria ainda precisa para melhorar as condições de 
vida e trabalho no campo. A FETAEP mandou imprimir 40 
mil exemplares que serão distribuídos pelo Estado. 

Veja ao lado o que os trabalhadores e as trabalhadoras ainda 
precisam para, com isso, poder pressionar os candidatos do 
seu município. Informe-se e mostre que você sabe o que quer.
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Aconteceu
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FETAEP esteve presente no dia 20 de julho no Encontro da Terceira Idade promovido pelo STTR de Boa Esperança. A secretária de Políticas Sociais, 
Marucha Vettorazzi, participou da solenidade de abertura e também conversou com os participantes sobre o Movimento Sindical, suas lutas e 
conquistas, e a importância da 3ª Idade dentro desse contexto. 

Paranacity sediou o Encontro de Produtores de Urucum, realizado 
mediante parceria com o SENAR, Emater e Cresol no dia 9 de julho. Na 
mesma ocasião, o grupo também pode presenciar o lançamento do 
Plano Safra.

Dia 25 de julho foi dia de homenagear aqueles e aquelas que 
abraçaram estas terras! Dia de homenagear os homens e as 
mulheres que acordam antes do sol nascer para fazer florescer o 
sustento do campo, de geração em geração. Parabéns pelo seu 
trabalho e dedicação de todos os dias!

A FETAEP parabeniza especialmente nesta data todos os agricultores e 
agricultoras familiares que, através de sua força e coragem, garantem a 
toda a população uma alimentação saudável, a preservação do meio 
ambiente, o fortalecimento dos laços culturais e das nossas raízes no 
campo. Esta é nossa homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, guardiões e guardiãs da segurança e soberania alimentar. 
Parabéns pelo seu dia!

Um grupo de trabalhadoras e trabalhadores rurais de São José 
dos Pinhais esteve no dia 30 de junho em Curitiba em excursão à 
procura de conhecimento e aprimoramento de saberes. O grupo 
visitou a sede do Instituto Emater, onde conversaram com 
técnicos sobre alternativas de geração de renda, e o Mercado 
Municipal para visualizar, na prática, a comercialização dos 
produtos da agricultura familiar. Depois estiveram na FETAEP 
para uma rápida palestra sobre o Movimento Sindical com o 
secretário Alexandre Leal. 

JÁ CuRTIu A NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK?!
       Corra lá e passe a acompanhar as nossas ações dia após dia.


