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Preocupada com as possíveis mudanças 
na previdência dos trabalhadores rurais, 
a FETAEP promoveu e organizou nos 

dias 15 e 16 de setembro um seminário que 
reuniu diversas autoridades no assunto. 
Participaram o o advogado Paulo Vitor Nazário 
Sermann, professor de Direito Previdenciário, 
Constitucional e Administrativo, pós-
graduando em Direito Previdenciário e 
conselheiro do Ministério da Previdência Social; 
a advogada Jane Lucia Wilhelm Berwanger, 
doutora em Direito Previdenciário pela PUC/
SP, mestre em Direitos Sociais pela UNISC, 
professora de Direito Previdenciário e autora 
de várias obras de Direito Previdenciário, 
também presidente do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário; além do advogado 
Antonio Miozzo, que por muitos anos 
assessorou a FETAEP na área previdenciária.

O objetivo do seminário foi capacitar a base 
sindical da Federação para que possa atuar em 
consonância em todo Estado com relação ao 
acesso aos benefícios previdenciários, além 
de mantê-la informada sobre as intenções 
do governo na reforma previdenciária. 
Ao todo, cerca de 150 participantes - 
entre dirigentes sindicais e funcionários 
dos STTRs – estiveram presentes. 

Para o secretário de Previdência Rural da 
FETAEP, Carlos Gabiatto, o seminário foi 
muito importante por discutir não apenas a lei 
vigente, mas também as perspectivas para o 
futuro. “Sem dúvida, os participantes saíram 
bem informados para levar o conhecimento 
aos nossos trabalhadores rurais lá na ponta. 
Afinal eles precisam estar cientes do que 
pode vir a  acontecer”, comentou Gabiatto, 
dizendo ainda que a previdência rural trata-se 
de uma das principais conquistas do MSTTR.

Mais informações nas páginas 4, 5 e 6.
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•  Ao todo, cerca de 150 
participantes – entre dirigentes 
sindicais e funcionários dos 
STTRs – estiveram presentes.

FETAEP
realiza grande debate 
sobre a Previdência 
Social Rural 

Juventude rural 
paranaense em ação.

PR lança Programa
Integrado de Conservação 
de Solo e Água.

FETAEP continua acompanhando 
situação dos desalojados da 
Usina do Baixo Iguaçu.  
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A FETAEP entende que as mudanças na Previdência 
Social são necessárias, porém a nosso ver 
algumas devem ser pautadas de acordo com 

o perfil e as características da categoria profissional. 
A dos trabalhadores rurais, por exemplo, por terem 
uma jornada extenuante e começarem a trabalhar 
muito jovens, deveria ser pensada e pensada de 
forma a tratar os desiguais como desiguais.

Os trabalhadores rurais, comprovadamente, iniciam 
suas atividades profissionais muito cedo, alguns 
antes dos 14 anos de idade. Isso significa que a 
mulher rural trabalha, em média, 41 anos e o homem 
46 anos, para alcançar o direito à aposentadoria no 
valor de um salário mínimo - cuja idade mínima para 
se aposentar é de 55 anos para a mulher e 60 anos 
para o homem (atualmente). Também predomina na 
área rural o trabalho penoso, cuja característica é 
o esforço físico intenso, que reduz a capacidade de 
trabalho precocemente e a expectativa de vida.

Supondo que a proposta de aumento de idade mínima 
seja aprovada e tanto homens quanto mulheres, 
rurais ou urbanos, se aposentem após os 65 anos, 
uma mulher trabalhadora rural, por exemplo, terá que 
trabalhar 51 anos para ter direito à aposentadoria 
por idade e com apenas um salário mínimo. Não 
podemos concordar com isso! Além de prejudicar 
os trabalhadores, o aumento da idade mínima aos 
rurais trará reflexos negativos à nação já que somos 
responsáveis por 70% dos alimentos produzidos no país.

Esta mudança na idade para 65 anos em ambos os 
sexos será, lamentavelmente, mais um desestímulo 
para a categoria seguir vivendo e trabalhando na roça.

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Editorial FETAEP
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Notas

A nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais de Paraíso do Norte tomou posse no 
dia 26 de agosto. A diretoria, que possui em sua chapa 
agricultores familiares e assalariados rurais, segue com o 
mandato até 2021. Estiveram presentes na solenidade de 
posse o delegado da Regional 4 da FETAEP, Paulo Roberto 
Sanitá, o prefeito Carlos Alberto Vizzotto e vários 
representantes sindicais da Regional 4. Diante de todos, o 
presidente reeleito, Aparecido Leva, reafirmou seu 
compromisso de continuar lutando pelos trabalhadores 
rurais de Paraíso do Norte.

Posse em Paraíso do Norte

Matéria-priMa agosto 2016 
(Valor Final)

seteMbro 2016 
(Projeção)

Valores de reFerência Para o conseleiTe in62**

Posto Propriedade 1,3620 1,2473

(**) 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

Previdência 
Rural

O STTR de São Miguel do Iguaçu reuniu sua base, no dia 8 
de setembro, em uma assembleia extraordinária para 
deliberar sobre a reforma estatutária do Sindicato. A 
FETAEP esteve presente, sendo representada pelo 
secretário de Formação e Organização Sindical, Cláudio 
Rodrigues, que acompanhou todo o processo.

Alteração estatutária em 
São Miguel do Iguaçu
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A FETAEP já vem se mobilizando e organizando para a 
realização da plenária estadual preparatória que antecede o 
12º Congresso Nacional dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras Rurais, a ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de 
março de 2017. Em breve, os Sindicatos dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras Rurais receberão da FETAEP a 
convocação e as devidas orientações via e-mail. Fiquem 
atentos quanto ao recebimento para o cumprimento dos 
prazos e requisitos. Vale lembrar que os STTRs têm que ter, 
no mínimo, 30% de mulheres na diretoria do Sindicato, em 
respeito às normas do Regimento Interno do Congresso.

12º Congresso da CONTAG

Organização Sindical foi tema de reunião entre os STTRs 
de Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste no dia 13 de 
setembro. O encontro contou com a presença do 
secretário de Formação e Organização Sindical da 
FETAEP, Cláudio Rodrigues.

Organização Sindical em debate

Junta governativa em Honório Serpa

A FETAEP participou da reunião que instaurou a junta 
governativa no STTR de Honório Serpa, no dia 12 de 
setembro. 

Cuidado – Golpe
A mesma quadrilha que no passado aplicava o golpe das 
Páginas Amarelas está voltando a atuar no Paraná agora sob 
a alegação de que se não houver o pagamento de determinada 
quantia vão retirar a Certificação Digital das entidades 
sindicais. Cuidado, não caia nessa! Trata-se de mais um golpe 
de estelionato.



A primeira palestra do Seminário tratou 
sobre o “Processo Administrativo 
Previdenciário”, afinal, conforme o 

palestrante Paulo Vitor Nazário Sermann, em 
tempos de retrocesso, é preciso conhecer todo 
o trâmite que envolve a aposentadoria. Em sua 
fala, ele tratou sobre a nova Lei da Previdência 
Social e os benefícios previdenciários rurais 
relativos à pensão por morte, ao auxílio-
doença e ao acidente do trabalho, definindo 
e esclarecendo dúvidas sobre o perfil dos 
segurados, que podem ser: empregado; 
trabalhador avulso; empregado doméstico; 
segurado especial e contribuinte individual.
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De forma bem didática e dinâmica, Sermann também 
mostrou como se dá o contato com as Gerências 
Executivas e apresentou os procedimentos recursais 
e a legislação reguladora. Muitas dicas foram dadas 
por ele a fim de dinamizar o acesso aos benefícios 
previdenciários por parte dos trabalhadores rurais.

Já a palestra do advogado Antonio Miozzo teve como 
propósito esclarecer o conceito de “prova material” e 
“início de prova material”. Outro tema apresentado por 
Miozzo foi as dificuldades e os problemas enfrentados 
com o INSS que, na maioria das vezes, solicita provas 
além do que é exigido pela legislação. “Muitos dos 
servidores do INSS desconhecem a realidade de 
vida e trabalho no campo”, afirmou Miozzo.

Possíveis mudanças na previdência dos rurais 
é tema de seminário em Curitiba.

Seminário de Previdência Rural situa 
base sindical da FETAEP 

• Auditório lotado com 
a participação de mais 
de 150 pessoas.

• Carlos Gabiatto, secretário de 
Previdência Social da FETAEP; 
Paulo Vitor Nazário Sermann, 
advogado e palestrante; e 
Antonio Miozzo, advogado que 
atua há muitos anos em defesa 
dos direitos previdenciários 
dos trabalhadores rurais.
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Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS ou alternativamente: 

01 • CTPS, na qual conste o registro do contrato de trabalho; 
02 • contrato individual de trabalho; 
03 • acordo coletivo de trabalho, inclusive por safra, desde que registrado  
         na SRTE (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego);
04 • declaração do empregador comprovada mediante apresentação dos documentos originais
         que serviram de base para sua emissão, confirmando, assim, o vínculo empregatício;
05 • recibos de pagamento contemporâneos ao fato alegado,
         com a necessária identificação do empregador;
06 • contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 
07 • comprovante de cadastro do INCRA; 
08 • bloco de notas de produtor rural ou notas fiscais de venda por produtor rural;
09 • comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural-ITR ou de entrega de declaração de isento;
10 • certificado de Cadastro de Imóvel Rural-CCIR, ou autorização
         de ocupação temporária fornecidos pelo INCRA; 
11 • caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos do Ministério
         da Defesa, pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca-SUDEPE
         ou pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS;
12 • certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio-FUNAI, certificando a condição de trabalhador
         rural do índio submetido ao regime tutelar estabelecido na Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973;
13 • declaração fundamentada de sindicato que represente os trabalhadores rurais, inclusive os
         agricultores familiares ou colônia de pescadores artesanais registrada na Secretaria Especial
         de Aqüicultura e Pesca ou no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente-IBAMA, homologada pelo INSS
         na forma dos §§ deste artigo, do art. 138, bem como do art. 7o da Portaria Ministerial nº 170.
14 • outros documentos de início de prova material, desde que neles conste a profissão ou qualquer outro
         dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado,
         não se exigindo que se refira ao período a ser comprovado, podendo ser contemporâneos ou anteriores
         ao período e extraídos de registros efetivamente existentes, idôneos e acessíveis à Previdência Social.

Documentos que servem de provas 

Entenda
Início de prova

Documento oficial que identifica o trabalhador 
como agricultor (exemplo: certidão de 
nascimento de filhos e documentos em que o 
trabalhador seja identificado como agricultor).

Prova Material

Documento que comprova o exercício 
da atividade como trabalhador rural 
(exemplo: nota fiscal de comercialização 
e recibos de pagamento).

Aquele que trabalha por conta 
própria. Vale lembrar que o 
agricultor familiar também atua por 
conta própria, mas a legislação o 
enquadra como “Segurado Especial”.

 
O trabalhador rural que contribui como 
Contribuinte Individual tem que comprovar 
o exercício da atividade rural com início de 
prova ou prova material. Caso contrário, 
não se aposentará com idade reduzida.

Alerta



Os trabalhadores rurais e a reforma da Previdência
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Confira algumas das propostas do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário que visam 
preservar os direitos previdenciários dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais.

Após apresentar um breve relato sobre o histórico 
de lutas e conquistas dos trabalhadores 
rurais no que diz respeito aos benefícios 

previdenciários, a advogada Jane Lucia Wilhelm 
Berwanger apresentou os motivos que levaram o 

Pauta proposta pelo Governo na Reforma da Previdência
• Aumentar a idade de aposentadoria da trabalhadora rural de imediato para 56 anos e do trabalhador rural para 61. A partir de então 
3 meses por ano até chegar aos 65 anos para ambos sob a justificativa de que a maior parte do déficit da previdência é observado 
na clientela rural. A fim de garantir a solvência do sistema, algumas medidas de ajustes nessa clientela se fazem necessárias.
• Impossibilitar que o segurado especial acumule aposentadoria com pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão sob 
a mesma justificativa de garantir a solvência do sistema. Para Jane Lucia Wilhelm Berwanger, impedir que os trabalhadores rurais 
possam acumular benefícios ofende o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

Possíveis saídas para evitar a redução nos Direitos 
Previdenciários dos Trabalhadores Rurais

governo a propor a reforma, assim como a pauta que o vem 
norteando. Segundo ela, entre os motivos estão o “déficit 
da previdência”, a necessidade do ajuste fiscal, a evolução 
social, econômica e demográfica. Em suma, estão à procura 
de “culpados” para justificar a redução nos direitos sociais.

• Melhorar o sistema de arrecadação, com 
o cruzamento de dados da Receita Estadual 
(nota fiscal de produtor rural) com a 
Receita Federal, criando um mecanismo de 
fiscalização no sistema, sem necessidade 
de atuação fiscal in loco. Além disso, é 
importante realizar, de forma ampla, o 
cadastramento dos segurados especiais.

• Fiscalizar a arrecadação das 
contribuições das empresas 
que tiveram procedência de 
ações com base na Lei 8.540/92 
(superadas pela Lei 10256/01).

• Ampliação da 
formalização do 
emprego rural. 

• Aumentar 
contribuição 
para 3%. 

• Exigir prova de produção, salvo 
caso fortuito (força da natureza).  

• Por iniciativa do Ministério da 
Fazenda propor aos Estados que criem 
leis estaduais instituindo o bloco de 
produtor rural, de modo a formalizar 
a comercialização da produção.  

• Promover uma campanha de 
fiscalização e conscientização para 
a arrecadação da contribuição 
previdenciária rural quando devida 
diretamente pelo produtor.  

O MSTTR vai avaliar as contribuições e 
sugestões feitas pelo Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP).

Comentário dra. Jane – “A arrecadação da 
previdência rural poderia ser muito maior. Se 
tomado o PIB Agrícola, de cerca de 1 trilhão, 
observa-se que os valores arrecadados não 
chegam a 2,1% (alíquota devida nos termos 
da Lei 8.212/91). O mecanismo arcaico, 
que remonta à década de 60, precisa ser 
modernizado e automatizado. Com isso, 
acredita-se que é possível ampliar (até dobrar) 
a arrecadação. Uma hipótese viável pode 
ser a vinculação do segurado, através do 
CPF, com o cadastro do segurado especial”.

Comentário dra. Jane – “Hoje poucos 
estados têm o sistema de emissão 
de notas fiscais de produtor rural 
funcionando. Se isso for feito em todos 
os Estados, passará a ser muito maior 
a formalização e, por conseguinte, 
conforme a proposta 1, a arrecadação”.

Comentário dra. Jane – “Quando vende o 
produto para outro produtor, ou diretamente 
ao consumidor final, é o produtor o responsável 
pelo recolhimento da produção (art. 30, inc. 
X). Porém, a maioria dos produtores não 
sabe disso. Seria fundamental fazer uma 
campanha de esclarecimento. Uma forma 
poderia ser através do Banco do Brasil, quando 
financia o crédito rural ou via sindicatos”.

Comentário dra. Jane – “A contribuição 
do empregador rural imposta pela Lei 
8.540/92 foi julgada inconstitucional 
pelo STF no RE 363852. O dispositivo 
foi novamente inserido pela Lei 
10.256/01 (em decorrência de nova 
redação do art. 195 da CF). Porém, 
muitas empresas/cooperativas 
continuam sem pagar apenas com 
base em decisões judiciais transitadas 
em julgado com base na Lei 8.540/92, 
ou seja, estão superadas. Não se 
observa fiscalização nesse sentido”.

Comentário dra. Jane – “O 
Agronegócio tem crescido muito 
nos últimos anos, porém, os 
empregos não acompanham 
essa proporção. Praticamente 
não há fiscalização trabalhista 
e previdenciária no meio 
rural. Nesse sentido, seria 
fundamental promover uma 
ampla campanha de formalização 
do trabalho no meio rural”. 

Comentário dra. Jane – “Seria 
um contraponto às propostas 
de aumento da idade e de 
exigência de contribuição”.  

Comentário dra. Jane – “A grande justificativa da manutenção das regras atuais é 
a produção de alimentos. Inserindo essa regra, estaria se comprovando a produção 
de alimentos, ainda que a prova valeria para todo grupo familiar”.



Coletivo de Mulheres se reúne 

STTR de Boa Esperança promove 
encontro com a terceira idade

77

Com o objetivo de planejar as ações de trabalho para os 
próximos meses, o Coletivo de Mulheres da FETAEP se 
reuniu nos dias 13 e 14 de setembro na sede da Federação. 

Durante o encontro as coordenadoras regionais de mulheres, sob 
a orientação da Secretaria de Mulheres da FETAEP, delinearam 
como vão trabalhar com as agendas em torno do Outubro Rosa, 
Novembro Azul, Novembro Lilás e Plenárias da CONTAG. A FETAEP 
repassou uma série de orientações e materiais informativos às 
coordenadoras para que elas, nas bases, possam trabalhar os temas.

As participantes saíram do encontro comprometidas em promover 
reuniões nas regionais sobre os temas; envolver os dirigentes 

Saiba mais
O Outubro Rosa foi criado para conscientizar e alertar 
as mulheres sobre os fatores de risco contra o câncer 
de mama, da proteção e das medidas de detecção 
precoce da doença, com a realização do autoexame. 

FETAEP promove ações de empoderamento às mulheres rurais.

Com o apoio da FETAEP, do SENAR, do 
EMATER e da prefeitura municipal, Sindicato 
reúne mais de 140 participantes. 

O STTR de Boa Esperança, em parceria com FETAEP, SENAR, 
EMATER e prefeitura municipal, realizou no dia 20 de julho 
encontro com a terceira idade. Mais de 140 participantes 

prestigiaram o evento. A FETAEP esteve presente, sendo representada 
pela secretária de Mulheres e de Políticas Sociais, Marucha 
Vettorazzi, e pela secretária de Terceira Idade, Cleusinete Prates.

Entre os temas discutidos, os destaques ficaram com “A terceira 
idade e o Movimento Sindical”, “A importância da agricultura 
familiar”, “Alimentação e Hábitos Saudáveis” e “Comportamento 
e Estilo de Vida”. Além das palestras, também houve a realização 
de exames de glicemia, aferimento de pressão arterial, 
diversas orientações, cuidados e prevenção em saúde. 

• As ações nos municípios e na própria Federação não 
se limitarão às mulheres, mas também aos homens, 
que serão convidados a participar do Novembro Azul.

sindicais nas discussões; divulgar as campanhas nos 
veículos de comunicação locais; espalhar os materiais 
informativos nos órgãos públicos e comércios locais; 
disseminar as ações junto aos clubes de mães 
existentes nas comunidades, entre outras ações. 

Segundo a secretária de Mulheres da FETAEP, Marucha 
Vettorazzi, as ações nos municípios e na própria Federação 
não se limitarão às mulheres, mas também aos homens, 
que serão convidados a participar do Novembro Azul 
-campanha de conscientização para a prevenção do câncer 
de próstata. Enfim, o objetivo da FETAEP é trabalhar com 
a conscientização e a valorização da vida no campo.

Já o Novembro Lilás refere-se à 
conscientização em torno da violência 
praticada contra as mulheres, seja ela física 
ou não. “Vamos trabalhar com a prevenção 
e o combate à violência, com a divulgação do 
número exclusivo 180”, afirma Marucha. 

• Solenidade de abertura.

• Dinâmicas 
animaram o grupo.
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Juventude rural paranaense em ação

O coletivo de Jovens da FETAEP esteve reunido 
entre os dias 15 e 16 de setembro em Curitiba 
traçando e planejando ações para o futuro. O 

grupo, que contou com a presença de aproximadamente 
40 participantes, debateu temas importantes com 
vistas à sucessão rural. Entre eles, o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e suas 
linhas de crédito, o Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF) e também a palestra “Alternativas de Renda e 
Diversificação de Produtos para a Agricultura Familiar”.

Além de focar as discussões em torno da sucessão rural, o 
coletivo também salientou a importância da participação 
da juventude no Movimento Sindical e também na 
política. Para tal, destacou a necessidade de estarem 
constantemente se atualizando e estudando a fim de 
buscarem conteúdo. “Queremos ver o jovem atuante 
e focado em buscar melhorias à categoria lá no seu 
município, afinal, temos como projeto melhorar a vida da 
família rural lá na propriedade, da porteira para dentro”, 
afirma o secretário de Juventude Rural, Alexandre Leal.

Agricultores familiares ligados aos STTRs da Região 
10 da FETAEP participaram da Expointer no RS
Cerca de 60 agricultores familiares dos municípios de 
Antônio Olinto, Contenda, Irati, Ivaí, Bocaiúva do Sul, 
Mandirituba e São José dos Pinhais participaram da 
Expointer 2016 (Exposição Internacional de Animais, 
Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários). 
Os agricultores marcaram presença e se capacitaram 
entre os dias 2, 3 e 4 de setembro. O objetivo da visita 
técnica, propiciada pela parceria FETAEP/SENAR, foi 
buscar novas tecnologias a fim de contribuir de forma 
efetiva com a implementação de novas técnicas de 
manejo no setor rural em suas receptivas regiões. 

Um dos presidentes presente, do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de São José dos Pinhais, Afonso 
Rendak, afirmou que a parceria FETAEP/SENAR foi 
crucial para viabilizar a logística e proporcionar uma 
capacitação coletiva de qualidade aos agricultores. 
Os integrantes do grupo já manifestaram o 
desejo de retornarem à feira”, afirmou. 

Coletivo de Jovens da FETAEP se reúne e planeja ações.

A Expointer 2016, que comemorou a sua 39ª edição, aconteceu 
entre os dias 27 de agosto e 04 de setembro, no Parque 
de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A exposição 
tornou-se referência no ramo de eventos agropecuários 
do Brasil e contou com várias atrações incluindo feira 
de agricultura familiar, premiações, leilões, exposições 
de animais, palestras, concursos, desfiles e shows. 

O coletivo também planejou ações futuras, como a produção de uma 
cartilha voltada aos interesses da juventude, o 3º Festival Estadual 
e o 4º Festival Nacional da Juventude Rural. Os dois dias de trabalho 
foram acompanhados pela dupla sertaneja Bruno e Diego que, 
nos momentos de intervalo, ficaram responsáveis por animar os 
participantes com músicas que valorizam a vida e o trabalho no campo.

• O grupo debateu temas 
importantes com vistas 
à sucessão rural.

• Diretores da FETAEP 
presentes.

• Alguns dos participantes do 
grupo durante a visita técnica.
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Programa Integrado de Conservação de
Solo e Água foi lançado no Paraná
FETAEP esteve presente e comemorou lançamento.

FETAEP comemora a assinatura do decreto 
governamental que criou, no dia 29 de agosto, o 
Programa Integrado de Conservação de Solo e Água 

do Paraná. A medida visa usar a ciência a favor de uma 
agricultura mais sustentável, que respeite a capacidade 
de produção do solo. A assinatura aconteceu no Palácio 
Iguaçu, com a presença da diretoria da FETAEP e de alguns 
dirigentes das Regionais da Federação. O presidente 
Ademir Mueller, em sua fala, afirmou que o programa está 
pensando não apenas no presente, mas principalmente 
no futuro. “Afinal, a nossa juventude precisará de solos 
férteis e sustentáveis para seguir vivendo e trabalhando 
no campo e concretizando uma das nossas principais 
políticas de atuação que é a sucessão rural”, destacou.

Para o governador, o cuidado com o solo e a água garante 
a sustentabilidade da principal atividade econômica do 
Estado. “Essa iniciativa visa o desenvolvimento mais 
acentuado do Paraná. Não é um programa de governo, 
mas de Estado, diante da grande importância que ele 
representa para a agricultura, que é a base da nossa 
economia e que tem salvado a balança comercial 
brasileira”, afirmou. Ele ressaltou, ainda, que as fortes 
chuvas que atingiram o Paraná no ano passado 
acarretaram graves consequências aos municípios, 
causando problemas nas lavouras e nas estradas. 

Entenda o programa - Com o apoio da iniciativa privada, 
o programa busca a mobilização e conscientização 
de todos os produtores rurais paranaenses para que 
cumpram com suas obrigações de cuidar e preservar o 
solo e a água. A iniciativa também atende aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), adotados pelo Governo do Paraná.

O programa está sendo estruturado para ser executado 
em três frentes: capacitação, pesquisa e estímulo de boas 
práticas com os agricultores. “Será um alerta ao produtor 
de que ele deve plantar e gerar renda com a atividade, 
mas não pode descuidar do uso correto do solo e da água 
para manter a fertilidade natural de nosso Estado para as 
gerações futuras”, afirmou o secretário Norberto Ortigara. 
O programa é promovido pela Secretaria da Agricultura 
e do Abastecimento e pelo Emater em 300 microbacias 
do Estado, com financiamento do Banco Mundial. “A ideia 
é que essas microbacias sejam unidades de referência 
para os agricultores nas regiões”, explicou Ortigara.

GESTÃO - O programa terá um Conselho Consultivo, 
composto por entidades representativas do setor 
rural, que apontarão as grandes diretrizes. Além da 
FETAEP, fazem parte desse conselho as Secretarias 

• Presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, presente na solenidade 
de lançamento do Programa.

• Parte da comitiva da FETAEP presente 
no lançamento do Programa Integrado de 
Conservação de Solo e Água do Paraná.

• Público presente 
durante assinatura.

de Estado da Agricultura e Abastecimento e da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, a Faep/Senar, Organização 
das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP), Copel, Itaipu Binacional, 
Sanepar, Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, 
Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário, 
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Companhia de 
Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, Emater e Iapar.

Haverá, ainda, um comitê gestor, com a participação de 
seis entidades do setor público e da iniciativa privada: 
FETAEP, Emater, Iapar, Faep e Ocepar, sob a coordenação 
da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, 
além de uma secretaria executiva do programa.



Coletivo de Política Agrícola da 
FETAEP debate temas importantes

Novidades em torno da área agrícola foram 
apresentadas aos participantes do Coletivo de 
Política Agrícola da FETAEP nos dias 21 e 22 de 

setembro, em Curitiba. Vários temas foram discutidos 
durante os dois dias de evento, entre eles “Rotulagem: 
passo a passo para identificar produtos hortícolas”; 
“Diversificação de Pequenas Propriedades Rurais com 
Olerícolas”, com engenheiro agrônomo e coordenador 
estadual de Olericultura, Iniberto Hamerschmidt; 
“Identificação Geográfica de Produtos Agropecuários”, 
com o geógrafo e assessor Estadual da FETAEP/
EMATER, Adelson Raimundo Ângelo; “Sistema integrado 
nas Cooperativas do Paraná, com a OCEPAR e, por 
fim, a Lei 13.288/16 apresentada pelo secretário de 
Meio Ambiente da CONTAG, Antoninho Rovaris. 

Além das palestras, o coletivo contou com quatro painéis de 
discussão sobre os temas: “Produção Agrícola no Estado do 
Paraná frente ao cenário Nacional”, “Integração no Estado 
do Paraná”, com Francisco Carlos Simioni, economista 
do DERAL; “Horticultura e Olericultura: organização de 
mercado e entraves para avanço da produção no Estado 
do Paraná, com Natalino Avance de Souza, engenheiro 
agrônomo e diretor Presidente da Ceasa PR; e “Estratégias 
de Mercado para Agricultura Familiar, com Mary Stela 
Bischof, engenheira agrônoma e coordenadora estadual 
de Mercados para Agricultura Familiar do EMATER. 

“Além de tecnologia, 
olericultor tem que 
ter planejamento”
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Produção de olerícolas foi um dos destaques do evento.

• Abertura com diretores presentes.

• Além das palestras, o 
coletivo contou com quatro 
painéis de discussão.

Diversificação de pequenas propriedades rurais 
com a produção de olerícolas foi tema de palestra 
no Coletivo de Política Agrícola da FETAEP. O 

engenheiro agrônomo e coordenador estadual de 
Olericultura do Emater, Iniberto Hamerschmidt, repassou 
uma série de orientações aos dirigentes presentes. O 
destaque ficou com o quesito planejamento. “Olericultura 
é uma atividade que pode ser muito lucrativa desde 
que devidamente planejada. Não dá para cair de cabeça 
num determinado cultivo porque o preço está bom, 
pois é muito arriscado. Afinal, os valores são muito 
voláteis e variam de acordo com a produção. Se tivermos 
uma super produção ficamos no prejuízo”, disse.

Palestra com o engenheiro agrônomo 
do Emater, Iniberto Hamerschmidt, 
orientou participantes do Coletivo com 
relação à diversificação de pequenas 
propriedades com olerícolas. 

Atualmente, segundo ele, há 30 espécies de olerícolas que 
podem ser cultivadas em escala comercial. Dessas, há duas 
maneiras de se produzir: a convencional e a orgânica. “A 
produção convencional ainda predomina, cerca de 99%, porém 
a orgânica representa um grande diferencial para quem está 
querendo entrar em um mercado pouco explorado”, afirmou 
Iniberto. A produção orgânica, continua ele, além de agregar 
valor ao produto, tem todo o apelo da produção saudável 
que está em alta. Apesar de algumas dificuldades, como a 
burocracia em torno da certificação, os rendimentos têm 
sido altos e, em alguns casos, superando a bovinocultura.

• “Olericultura é uma atividade 
que pode ser muito lucrativa 
desde que devidamente 
planejada”, disse o palestrante.



Coletivo de Política Agrícola da 
FETAEP debate temas importantes

FETAEP continua acompanhando 
desalojados da Usina do Baixo Iguaçu
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A Federação segue participando das reuniões e cobrando agilidade. 

As desapropriações das terras das famílias de agricultores 
em torno da construção da Usina do Baixo Iguaçu 
(Sudoeste) ainda estão sendo tema de discussões entre 

as entidades envolvidas, entre elas a FETAEP. No dia 14 de 
setembro, o secretário de Política Agrícola da FETAEP, Marcos 
Brambilla, esteve presente na reunião realizada em Curitiba, 
sob a mediação do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. 

O encontro teve como propósito cobrar da Neoenergia – 
empresa responsável pela construção - um posicionamento 
acerca dos prazos para pagamento das indenizações. 
Além disso, a empresa terá até o dia 5 de outubro para 
adquirir ou apresentar o compromisso de compra de uma 
área que pode ser usada para realocação de agricultores 

• O encontro teve como propósito cobrar 
da Neoenergia – empresa responsável pela 
construção - um posicionamento acerca dos 
prazos para pagamento das indenizações.

atingidos. Três opções foram apresentadas 
pelo grupo que representa os atingidos 
aos representantes do consórcio. As terras 
ficam em Catanduvas, Toledo e Corbélia.

Segundo Brambilla, as famílias querem ser 
realocadas em um raio de até 100 km de onde será 
construída a Usina, enquanto que a Neoenergia 
apresentou áreas em regiões mais distantes. “A partir 
de agora, a usina assumiu o compromisso de visitar 
e avaliar outras possibilidades de compras”, disse. 

Além da FETAEP, o encontro teve a presença do 
procurador Olympio de Sá Sotto Maior, do Ministério 
Público do Paraná, da defensora pública Camile Costa 
e dos deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e 
Nelson Luersen, além de executivos da Neoenergia 
e representantes dos proprietários de terras que 
serão atingidas. A COPEL, por uma demanda da 
FETAEP desde o primeiro encontro realizado em 
maio, passou a fazer parte do processo e também 
esteve presente. “A partir de agora a Copel vai 
passar a avaliar as propriedades. Afinal, como uma 
das acionistas da Usina – mesmo que minoritária – 
ela também é responsável pela obra e tem plenas 
condições de tocar um projeto de desapropriação 
de terras desse porte. Além disso, já tem expertise 
em desapropriações e reassentamentos - o 
que faria com que as coisas andassem mais 
rápidas”, comenta o secretário da FETAEP. 

ADI questiona pulverização aérea de produtos 
químicos no combate ao mosquito Aedes aegypti
Dispositivo da Lei federal 13.301/2016 que admite 
o uso de aeronaves para dispersão de substâncias 
químicas no combate ao mosquito Aedes aegypti foi 
questionado no Supremo Tribunal Federal (STF). A 
matéria é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5592, ajuizada com pedido de liminar pelo 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

O artigo 1º, parágrafo 3º, inciso IV, da Lei 13.301/2016 
admite a pulverização aérea, desde que a medida seja 
aprovada pelas autoridades sanitárias e conte com 
comprovação de eficácia por parte da comunidade 
científica. Segundo a norma, tal uso pode ser 
admitido diante de iminente perigo à saúde pública 
pela presença de vírus causadores de dengue, zika 
e febre chikungunya, transmitidos pelo mosquito. 

O procurador-geral alega violação do direito ao ambiente 
equilibrado previsto no artigo 225, caput, da Constituição 

Federal, segundo o qual preservação e 
proteção do ambiente se impõem ao poder 
público e à coletividade, por considerar que os 
danos causados são frequentes, irreversíveis 
e irreparáveis ou de difícil reparação.

Sustenta ainda afronta ao direito à saúde, por 
avaliar que “a pulverização aérea de produtos 
químicos, além de não contribuir de maneira 
eficaz para combater o Aedes aegypti, provoca 
importantes malefícios à saúde humana”.

Assim, considerando possíveis danos ao 
meio ambiente e à saúde, pede a concessão 
de liminar para suspender a eficácia do 
dispositivo questionado. No mérito, pede que 
o STF declare sua inconstitucionalidade.

Fonte: STF.



Aconteceu
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Capacitação inicial para possíveis interessados de Matelândia no 
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) foi apresentada pelo 
secretário de Política Agrária da FETAEP, Alexandre Leal. Em sua 
apresentação, realizada no dia 02 de setembro, Leal destacou todos os 
trâmites necessários para acessar a política pública. 

FETAEP presente no curso nacional de formação em Cooperação 
Internacional para Promoção da Agroecologia e Soberania Alimentar e 
Nutricional da CONTAG, entre os dias 21 e 23 de setembro, em Brasília 
(DF). O secretário de Juventude, Política Agrária e Meio Ambiente, 
Alexandre Leal, representou o Paraná. O principal objetivo do curso foi 
proporcionar formação sindical para a qualificação e empoderamento 
político para atuação em espaços internacionais. Para isso, o curso visa 
capacitar os(as) participantes nos programas de cooperação internacional 
para a agricultura familiar, com enfoque em soberania alimentar, 
nutricional e agroecologia.

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, participou no dia 14 de 
setembro do Encontro da Terceira Idade promovido pelo STTR de 
Astorga. Em sua palestra, falou sobre a importância das lutas do 
MSTTR nos seus mais de 50 anos de história. 

FETAEP propiciou à sua base, no dia 1º de setembro, o curso de 
capacitação em ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural) com o 
chefe de Fiscalização da Malha ITR da delegacia da Receita Federal do 
Brasil, Sidney Dolinski, em Curitiba. Entre os participantes, funcionários e 
dirigentes dos STTRs. Objetivo da Federação foi capacitá-los para que 
tenham condições de gerar a Declaração do Imposto Territorial Rural aos 
trabalhadores e às trabalhadoras rurais.

Debater o Plano Sustentar foi um dos objetivos do Encontro de 
Agricultores Familiares de Jesuítas realizado pelo STTR do município, 
em parceria com a FETAEP/Senar.  O evento, que aconteceu no dia 15 
de setembro, contou com a presença do secretário de Formação e 
Organização Sindical, Cláudio Rodrigues. 


