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Em 2016, para facilitar e otimizar a 
interação entre os participantes, 
a FETAEP dividiu o Encontro de 

Funcionários dos STTRs em duas turmas – 
uma nos dias 28 e 29 de julho (conforme já 
divulgado); e a segunda nos dias 04 e 05 de 
agosto. A segunda turma surpreendeu pela 
quantidade de participantes e pela qualidade 
dos debates. A abertura dos trabalhos contou 
com a presença do presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, e do secretário de Formação 
e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues.

Durante a abertura, o presidente destacou a 
importância da capacitação dos funcionários 
dos Sindicatos dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais na atual conjuntura 
econômica e política do país. “Precisamos 
estar bem informados para prestarmos um 
atendimento de qualidade, digno do nosso 
público, para atrairmos cada vez mais o 
trabalhador e a trabalhadora para dentro 
do Sindicato”, disse Ademir Mueller, que 
aproveitou a ocasião para citar a importância 
do Plano Sustentar, que tem como princípio 
trabalhar a gestão, a formação e comunicação 
dos STTRs e que vem ao encontro dos 
objetivos do curso de funcionários.

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

Continua na página 9.
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•  FETAEP investindo na 
formação e na capacitação 
dos funcionários dos STTRs.

FETAEP capacitou 
2ª turma do Encontro 
de Funcionários
Mês de agosto foi a vez 
de capacitar a 2ª turma de 
funcionários e dirigentes 
sindicais dos STTRs.

Plenária Estadual 
das Mulheres 
Trabalhadoras Rurais

Plano Sustentar nas 
Regionais 1 e 2

FETAEP na Frente Parlamentar 
em Defesa dos Trabalhadores 
do Campo e da Cidade
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O bonde do Plano Sustentar vem passando 
por todas as Regionais Sindicais da 
FETAEP e, quem quiser melhorar sua 

atuação e desempenho enquanto representante 
dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, 
deve embarcar nesta ideia com destino ao 
sindicalismo do futuro. Muito mais do que ideia, 
o Plano Sustentar chegou aos Estados com o 
objetivo de melhorar a imagem, a atuação e, por 
consequência, a arrecadação dos Sindicatos.

Apenas neste mês de agosto passamos pelas 
Regionais 1 e 2 alertando sobre esse novo sindicalismo 
e todas as mudanças que estão por vir. Todos estão 
sendo convidados. Agora a decisão está com a base, se 
vai ou não sair da atual situação de dificuldade. Afinal, 
o principal foco da diretoria ao rodar as Regionais é 
instigar, despertar e buscar a atitude, a ação sindical 
- que tem estado adormecida em alguns Sindicatos.

Por isso dirigente sindical, faça a sua adesão e não 
deixe este bonde passar sem fazer parte dele. 

Leia mais na página 7.

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Editorial FETAEP
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Notas

Agricultores e agricultoras de São José dos Pinhais que fornecem para a 
Central de Abastecimento do Paraná (CEASA) estiveram reunidos no dia 2 
de agosto discutindo melhorias na unidade. O evento foi realizado pelo 
Emater, em parceria com a Secretaria da Agricultura, e pelo STTR do 
município. Segundo o presidente do Sindicato, Afonso Rendak, o principal 
objetivo do encontro foi acabar com alguns aborrecimentos que ainda 
acontecem para quem fornece à Central, a exemplo do trânsito.

Regional 10 - Ceasa em debate

Matéria-priMa JULHO 2016 
(Valor Final)

agOstO 2016
(Projeção)

Valores de reFerência Para o conseleiTe in62**

Posto Propriedade 1,4348 1,4021

(**) 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

Plano 
Sustentar nas 
Regionais

O panfleto “Voto Consciente” 
elaborado pela FETAEP já está 
sendo enviado aos Sindicatos dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais. Caso precise de mais 
exemplares, favor entrar em 
contato com a Federação. 

Voto Consciente 

O STTR de Ipiranga, em parceria com a FETAEP, SENAR e EMATER, 
realizou no dia 24 de agosto encontro com os agricultores familiares. 
Entre os temas apresentados estavam “DAP e o controle Social”, com 
Osmar Shultz do EMATER; “Plano Safra 2016/2017”, com o secretário 
de Política Agrícola da FETAEP, Marcos Brambilla; e “Olericultura e a 
Agricultura Familiar”, com Iniberto Hamerschmidt, coordenador 
estadual de Olericultura do Emater.

Regional 10 - Ipiranga em formação agrícola
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SENAR PR

O STTR de Matelândia realizou no dia 11 de agosto de 2016 a 
solenidade de posse da nova diretoria, que iniciou seu mandato 
de quatro anos no dia 14 de agosto de 2016. O evento contou 
com a participação dos membros da diretoria do Sindicato, da 
FETAEP, com o secretário de Finanças e Administração, Claudio 
Rodrigues, de lideranças municipais e de dirigentes da Regional 
2, além de alguns sócios do Sindicato. Durante a solenidade foi 
realizado também uma homenagem aos quatro ex-presidentes 
sendo os senhores Miguel Steinmacher (em memória), Arlindo 
Cericato, Emilio Romoaldo Sobjak e José Bucoski, que receberam 
uma placa de agradecimento pelo excelente trabalho que 
prestaram durante os anos que tiveram a frente desta entidade. 
As placas foram entregues por alguns sócios fundadores da 
entidade.

Regional 2 - Posse em Matelândia

O secretário de Juventude Rural, Alexandre Leal, participou do 
XXI Encontro da Juventude Rural no dia 06 de agosto em São Jorge 
do Oeste. Na foto, parte da Comissão Estadual de 
Coordenadores de Jovens.

Regional 1 - Encontro de Jovens

Regional 10 - Ipiranga em formação agrícola

Regional 10 - CAR em pauta

A FETAEP esteve em Ipiranga no dia 11 de agosto conversando com 
os agricultores(as) familiares sobre o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), sua importância e necessidade. O secretário de Política 
Agrária, Alexandre Leal, esclareceu dúvidas dos presentes, 
orientando sobre o devido preenchimento do Cadastro. 



A Plenária Estadual das Mulheres Trabalhadoras 
Rurais realizada pela FETAEP, nos dias 09 e 10 
de agosto, reuniu mais de 100 participantes em 

Curitiba. O encontro, que teve como propósito discutir 
temas do cotidiano das mulheres do campo - como 
sindicalismo, previdência rural, geração de trabalho 
e renda, violência doméstica -, surpreendeu pela 
quantidade de mulheres interessadas em defender seu 
espaço tanto na vida doméstica quanto na profissional.

“Foi muito bom ver pessoas novas, que nunca 
participaram das nossas ações, interessadas e 
engajadas, questionando e interagindo com os nossos 
palestrantes”, desabafou a secretária de Mulheres 
da FETAEP, Marucha Vettorazzi, que avaliou o evento 
de forma muito positiva. Segundo ela, todo ele foi 
pensado e preparado com o objetivo de empoderar 
as mulheres, oferecendo-lhes oportunidades de 
refletir sobre aquilo que querem e almejam. 

Programação - “Iniciamos com a parte histórica do 
MSTTR, apresentada pelo presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller; a seguir partimos para a palestra do Ministério 
Público no Enfrentamento à Violência Doméstica, 
com a promotora Mariana Bazzo, coordenadora do 
Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero (Nupige); 
depois a situação das Unidades Móveis no Estado foi 
apresentada pela coordenadora de Política para as 
Mulheres na Secretaria da Família e Desenvolvimento 
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Social (SEDS), Terezinha Ramos; na sequência foi a vez do 
assessor estadual da FETAEP/EMATER, Adelson Ângelo, falar 
sobre Certificação (selo) de Produtos Regionais”, informa Marucha. 
Tráfico de pessoas, Plano Sustentar e Previdência Rural também 
foram temas de palestras. Confira a programação ao lado.

Plenária Estadual das Mulheres 
Trabalhadoras Rurais

debate o papel e a atuação da 
mulher dentro do MSTTR

• Participação feminina 
surpreendeu.

• Abertura com 
diretores presentes.

• Presidente da FETAEP, Ademir Mueller, 
fez uma retrospectiva sobre as conquistas 
do MSTTR nos últimos 50 anos, na Plenária 
Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais.



“Precisamos desconstruir a ideia de que o homem age por 
instinto ao fazer uso da violência. A violência não é inerente 
ao homem e temos o dever de romper com essa cultura que 
ainda vigora nos dias de hoje”. Esta foi uma das afirmações 
feita pela promotora Mariana Bazzo, coordenadora do Núcleo 
de Promoção da Igualdade de Gênero (Nupige), na palestra 
“Ministério Público no Enfrentamento à Violência Doméstica”, 
durante a Plenária Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais. 

O conteúdo apresentado por ela, que também destacou 
os 10 anos da Lei Maria da Penha, despertou o interesse 
das participantes. “Muitas se identificaram com o tema, 
seja pelo fato de já terem passado por alguma experiência 
violenta dentro de casa ou por conhecerem alguma 
vizinha ou amiga que esteja passando por isso”, diz a 
secretária de Mulheres da FETAEP, Marucha Vettorazzi. 

Ao fazer uma breve avaliação sobre a Maria da Penha, a 
promotora comentou que, nestes 10 anos, houve uma 
redução significativa no número de mortes de mulheres 
vítimas de violência doméstica e um aumento relevante na 
quantidade de denúncias. “Muito disso porque elas estão 
sendo estimuladas a falar, a denunciar”, disse Mariana.

MP e o enfrentamento à violência doméstica

Segundo a promotora toda mulher vítima de violência 
pode chegar em qualquer delegacia e pedir proteção. 
“Primeiramente, é preciso fazer o registro da ocorrência 
na polícia”, afirma. No entanto, caso ocorra algum fato 
desagradável na delegacia, como ser mal atendida e 
de certa forma humilhada pelo atendimento policial, a 
promotora orienta que se denuncie ao Ministério Público.
Toda comarca da Promotoria espalhadas por 
todo Estado, afirmou Mariana, tem o dever de 
atender as mulheres. “É obrigação do promotor 
atender tais demandas também”, orientou.
O Disque 180 também é indicado, porém de acordo com 
a promotora ele é mais demorado. “Até a conclusão do 
processo leva-se em média mais de um mês”, afirmou.

“Cultura do machismo ainda é muito 
presente”, disse a promotora Mariana 
Bazzo, coordenadora do Núcleo de 
Promoção da Igualdade de Gênero (Nupige).

O que fazer em 
caso de violência 
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Sorteio de brindes às Mulheres

6

Durante a Plenária das Mulheres 
foram realizados alguns sorteios 
às participantes. Entre os prêmios 
estavam: tablets, cadernos do Plano 
Sustentar, agendas, canetas, chaveiros, 
camisetas da Marcha das Margaridas e 
bolsas personalizadas da Secretaria de 
Mulheres. Conheça as ganhadoras.



FETAEP visita 
as Regionais 1 e 
2 divulgando o 
Plano Sustentar 
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Pela segunda vez a FETAEP vem realizando uma rodada 
pelas Regionais Sindicais da Federação a fim de divulgar 
e alertar sobre a importância do Plano Sustentar para 
o futuro do MSTTR. Neste mês de agosto, nos dias 18 
e 19, a diretoria da FETAEP passou pelas Regionais 2 
e 1, respectivamente. Entre os objetivos da diretoria 
da FETAEP é alavancar as ações dos Sindicatos dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, fortalecer a 
representatividade sindical e trazer os trabalhadores e 
as trabalhadoras para dentro das entidades sindicais.

Sustentado em três eixos – Administração, Formação 
e Comunicação – o Plano tem como foco sensibilizar 
a categoria trabalhadora rural a se sindicalizar e se 
manter sócio(a). Porém, para isso, oferece uma série 
de contrapartidas a fim de atraí-lo: formação, seguro 
vida, plano funerário, entre outros. Em suma, o Plano 
SUSTENTAR vem para melhorar a gestão do dirigente 
sindical do ponto de vista da democracia e da transparência. 
Ou seja, transformar os recursos do Sindicato em ações 
que beneficiem a categoria que ele representa. 

Procure o Sindicato dos Trabalhadores(as) 
Rurais e faça seu ITR  (Imposto sobre a 
propriedade Territorial Rural) antes do fim 
do prazo para evitar multas. A entrega da 
Declaração do Imposto Territorial Rural 
iniciou no dia 22 de agosto e segue até 30 de 
setembro. Corra e não deixe para última hora.

Atenção proprietário 
de imóveis rurais!
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• Todos os diretores da 
Federação têm se engajado 
na divulgação. Abertura do 
evento na Regional 2.

• Regional 1.
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II Congresso Estadual da Agropecuária 
reúne diversos segmentos do setor
agropecuário
Umuarama (Regional 3 da FETAEP) foi palco , no dia 04 de 
agosto, do II Congresso Estadual da Agropecuária - uma 
iniciativa do Bloco Parlamentar Temático Agropecuário 
da Assembleia Legislativa do Paraná em parceria 
com a EMATER, ASSOLEITE, Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento, FETAEP e demais 
apoiadores. A Federação foi representada pelo secretário 
de Assalariados e de Previdência Social, Carlos Gabiatto.

O Congresso contou com a presença de mais de 
650 pessoas e debateu vários temas em torno do 
universo agropecuário. Entre eles, os destaques 
ficaram com “Cenário e tendências da agropecuária” 
(IAPAR); “Políticas públicas para cultivos florestais 
no estado do Paraná” (EMATER); “Oportunidades de 
diversificação através da produção agrícola” (SEAB); 
“Oportunidades de diversificação através da produção 
pecuária” (UEM) e “Assistência técnica e extensão rural 
como instrumento de desenvolvimento” (EMATER).

Aproveitando a ocasião, o Líder do Bloco Parlamentar 
Agropecuário, o deputado estadual Claudio Palozi, 
apresentou algumas ações e trabalhos realizados pelo 
bloco agropecuário a partir dos encaminhamentos da 
primeira edição do evento em agosto de 2015. Além 
disso, já anunciou a realização do III Congresso Estadual 
da Agropecuário, previsto para agosto de 2017.

Regional 3 da FETAEP investe na capacitação em Cooperativismo 
Cerca de 80 agricultores familiares de oito 
municípios da Regional 3 da FETAEP, associados 
da Coopeler (Cooperativa dos Produtores de Leite 
do Território Entre Rios), participaram de um curso 
sobre Cooperativismo. Os eventos aconteceram 
neste mês de agosto em Altônia (dia 16), em São 
Jorge do Patrocínio (dia 17) e em Iporã (dia 18). 
A iniciativa foi uma parceria da FETAEP, do Sindicato 
e do EMATER com a Coopeler – que foi criada graças 
à ajuda dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 
da Região. O tema foi muito bem recebido pelos 
participantes tendo em vista que foi diretamente ao 
encontro do fortalecimento da agricultura familiar. 

• FETAEP esteve presente. 

• Abertura com os 
representantes das 
entidades participantes.

• Altônia

• São Jorge do Patrocínio

• Iporã
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II Congresso Estadual da Agropecuária 
reúne diversos segmentos do setor
agropecuário

Depois de dois dias de atividades, 4 e 5 de agosto, os trabalhos da 2ª turma do Encontro de Funcionários dos 
STTRs 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 estavam entre os prêmios.

2ª turma do Encontro de
Funcionários dos STTRs
Conheça os ganhadores dos brindes sorteados aos participantes

ATENÇÃO
STTRs, 
participem!

FETAEP realiza 
grande debate 
sobre Previdência 
Social Rural. 

Inscreva-se! Entre em contato com o delegado sindical da sua Região e faça a sua inscrição.



Frente Parlamentar em Defesa 
dos Trabalhadores do Campo e da 
Cidade é lançada na Assembleia

Foi lançada oficialmente no dia 16 de agosto, 
no Plenarinho da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), a Frente Parlamentar 

em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores do 
Campo e da Cidade. A FETAEP esteve presente 
representada pelo secretário de Assalariados 
e Políticas Sociais, Carlos Gabiatto. 

A nova Frente pretende atuar em conjunto com a 
Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional 
e será uma das vozes na Assembleia para 
defender os interesses dos trabalhadores, tanto 
rurais quanto urbanos. Segundo Carlos Gabiatto, 
este é um importante espaço de visibilidade 
para a categoria trabalhadora rural. “Nós, rurais, 
devemos enfatizar a nossa importância na 
economia nacional, principalmente sob o foco 
da produção de alimentos”, afirma. “O campo é 
um dos únicos espaços que pode gerar cada vez 
mais postos de emprego, caso haja um efetivo 
fomento governamental. Por isso, precisamos 
defender a qualidade e as melhores condições 
de trabalho possíveis na área rural. A Frente 
Parlamentar vem de encontro com esse objetivo”, 
pontua o secretário, dizendo ainda que a FETAEP 
sempre se fará presente e apoiará iniciativas 
parlamentares que defendam os interesses dos 
agricultores familiares e assalariados rurais.

Além da Federação, o encontro reuniu o 

deputado licenciado e secretário de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior; o 
deputado federal João Arruda; e representantes da 
Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) , da União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná 
(Fetiep), e outros representantes de outras entidades 
que atuam na defesa dos interesses dos trabalhadores.

Integrantes – Além do coordenador Anibelli Neto, 
integram a Frente Parlamentar os deputados Requião 
Filho (PMDB), Tadeu Veneri (PT), Professor Lemos (PT), 
Chico Brasileiro (PSD), Tercílio Turini (PPS), Nelson Luersen 
(PDT), Evandro Araújo (PSC), Gilson de Souza (PSC), 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), Pastor Edson Praczyk 
(PRB), Ademir Bier (PMDB), Gilberto Ribeiro (PRB), Nereu 
Moura (PMDB), Claudio Palozi (PSC), Ney Leprevost 
(PSD), Marcio Pacheco (PPL) e Rasca Rodrigues (PV).
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Nova Frente promoverá a discussão periódica de temas relevantes 
para a categoria trabalhadora, tanto urbana quanto rural. 

•Boas expectativas para 
os debates que sairão dessa 
Frente Parlamentar.

• “O campo é um dos únicos espaços que pode gerar 
cada vez mais postos de emprego, caso haja um efetivo 
fomento governamental. Por isso precisamos defender 
a qualidade e as melhores condições de trabalho 
possíveis na área rural. A Frente Parlamentar vem de 
encontro com esse objetivo”, pontua o secretário.  



Alternativas de renda
aos produtores de fumo
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FETAEP participa de
evento da Souza Cruz. Apresentar e discutir cadeias 

produtivas alternativas aos 
produtores de fumo do Sul foi um 

dos objetivos do evento realizado pela 
Souza Cruz, em parceria com a UFPR 
e SENAR, nos dias 9 e 10 de agosto. A 
FETAEP foi uma das entidades convidadas 
e foi representada pelo secretário de 
Política Agrícola, Marcos Brambilla, pelo 
delegado sindical da Regional 2, Flávio 
Back, pelo presidente do STTR de Ipiranga 
e integrante da Comissão de Tabaco, 
José Amauri Denck. Este evento, que é 
anualmente realizado pela Souza Cruz, 
foi voltado às lideranças das Federações 
de Trabalhadores Rurais e patronais  e 
debateu os desafios para organizar o 
setor de forma mais sustentável.

Para tal, durante os dois dias de 
evento, foram planejados intercâmbios 
de conhecimento: ao campus de 
agronomia da UFPR para a visita a um 
cultivo florestal e agrosilvopastoril; à 
empresa Strapasson, em Colombo,  que 
trabalha com horticultura dentro de 
um sistema integrado; ao CEASA e por 
fim o SENAR, onde puderam aprender 
um pouco mais sobre o programa 
de qualificação de olericultores, o 
HortiMais, e debater a produção de 
hortícolas sob o ponto de vista da 
FETAEP, FAEP, Associação Paranaense 
de Supermercados (APRAS) e do CEASA.

Para Brambilla, as visitas, assim como todo 
o conteúdo trabalhado, foram positivas, 
uma vez que possibilitaram conhecer um 
pouco mais sobre o perfil do agricultor 
integrado à Souza Cruz, assim como ver a 
preocupação da empresa em apresentar 
mais opções de rendas a estes integrados. 
“Afinal, para o agricultor familiar ter acesso 
ao crédito, 20% da sua renda deve vir de 
outra atividade econômica, que não seja 
o fumo”, afirma o secretário de Política 
Agrícola, justificando a necessidade de 
olhar e buscar novas alternativas a fim 
de facilitar o acesso ao crédito rural.

O desafio agora, continua Brambilla, 
é trabalhar para organizar o setor e 
capacitar os agricultores para que tenham 
condições de alavancar suas propriedades, 
não dependendo exclusivamente do fumo.

• Visita ao Campus da UFPR 
em Pinhais conhecendo 
experiência com cultivo florestal 
e o sistema agrosilvopastoril.

• Conhecendo uma cadeia produtiva 
organizada de produção de hortícolas.

• Grupo visitou a empresa Strapasson, em 
Colombo, que trabalha com horticultura 
dentro de um sistema integrado.



Aconteceu
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Encontro de mulheres trabalhadoras rurais em Grandes Rios, no 
dia 16 de julho. O evento reuniu 65 mulheres e a FETAEP esteve 
presente. A secretária de Mulheres, Marucha Vettorazzi, destacou 
a importância do MSTTR e da atuação da mulher dentro dos 
espaços de discussão, seja na família, nos negócios ou nos 
Sindicatos.

Regional 05 da FETAEP esteve reunida no dia 03 de agosto debatendo 
a Previdência Social e suas possíveis mudanças. Além de contar com a 
presença de 17 Sindicatos da região, o encontro reuniu o secretário de 
Assalariado e de Previdência Social da Federação, Carlos Gabiatto, o 
gerente da executiva do INSS de Maringá, Valmir Thomaz, o gerente da 
Agência de Campo Mourão, Wilson Guimarães, e o gerente regional do 
Emater, Jairo Martins. “Temos que nos manter vigilantes para o embate 
em busca da permanência dos nossos direitos”, disse Gabiatto.

Participantes da Plenária Estadual de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais, realizada pela FETAEP, nos dias 9 e 10 de agosto, em 
Curitiba. Registro feito momentos antes do encerramento. 

FETAEP presente no dia 2 de agosto na reunião da Regional Sul da 
CONTAG, em Porto Alegre, com o coordenador da Regional, Ademir 
Mueller, com o presidente da CONTAG, Alberto Broch, e com 
representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
Afubra e EMATER, além das demais federações do Sul - FETAESC e 
FETAG-RS. Entre os temas tratados estavam a busca por 
alternativas de rendas que assegurem a permanência da agricultura 
familiar no campo.


