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Em virtude das mudanças impostas pela 
Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), 
que nada agradaram a classe trabalhadora, 
a FETAEP reuniu sua Comissão de 
Assalariados Rurais nos dias 26 e 27 
de outubro, em Curitiba, para discutir 
como o MSTTR deverá agir a partir de 
11 de novembro, quando a Reforma 
entra em vigor. Além disso, o encontro 
também teve o propósito de preparar 
a base sindical da Federação para as 
negociações coletivas 2018/2019.

O Seminário contou com a participação 
de importantes nomes do cenário 
trabalhista, entre eles a do desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
da 9ª Região, Cássio Colombo Filho, 
e do assessor jurídico da CONTAR 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Assalariados e Assalariadas Rurais), 
Carlos Eduardo Silva. O presidente da 
FETAR-RS (Federação dos Trabalhadores 
Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul), 
Nelson Wild, também esteve presente. O 
evento foi conduzido pelo secretário de 
Assalariados Rurais da FETAEP, Carlos 
Gabiatto, que também é o presidente da 
FETARP (Federação dos Trabalhadores 
Assalariados Rurais do Paraná). 

Para Gabiatto, o evento foi de alto 
nível por conta dos grandes debates e 
nomes que compuseram a programação. 
“Vimos que nossos dirigentes estão 
prontos para o embate. Acreditamos 
que o MSTTR vai se fortalecer após essa 
turbulência”, pontuou Carlos Gabiatto.

Continua nas páginas 4 e 5.
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Regional Vale do Ivaí

Na tarde do dia 4 de outubro o STTR de Ivaiporã, em parceria 
com FETAEP, SENAR, EMATER e IFPR, realizou o 4º Encontro de 
Agroecologia. A FETAEP foi representada pelo secretário de 
Juventude, Alexandre Leal. O evento, que contou com a 
presença de cerca de 170 participantes, teve como objetivo 
promover as práticas agroecológicas em favor de uma produção 
mais sustentável.

Após a aprovação da reforma trabalhista, o Movimento 
Sindical está buscando se preparar para os desafios que 
virão pela frente a partir de 11 de novembro, quando 

a Lei nº 13.467/2017 entrará em vigor. Foi justamente este 
o objetivo do nosso Seminário de Assalariamento Rural, 
organizado pela FETAEP, com apoio do SENAR. A FETAEP, 
que não se exime de suas responsabilidades, tem como dever 
manter sua base bem informada e preparada para o embate. 

Diante desse cenário nebuloso, em que os trabalhadores 
sentirão na carne alguns retrocessos trabalhistas, as entidades 
sindicais precisam se manter vigilantes e fortalecidas. Mudar 
e rever algumas ações é preciso!!! Muitos precisarão sair da 
zona de conforto e buscar agregar a base para se manterem 
fortalecidos. É hora de não deixarmos que os nossos Acordos 
e Convenções Coletivas regridam. Para isso, procurem a 
FETAEP, que estaremos a postos para orientá-los.

E nosso campo de atuação não se resumirá apenas no trabalho 
de orientar. Estamos investindo fortemente em formação 
porque entendemos que apenas um Movimento Sindical 
preparado e organizado sobreviverá. Não vamos desanimar. 
O momento é de arregaçar as mangas! Vamos ter fé e seguir 
lutando. Juntos sairemos vencedores! Não vamos desamparar 
os assalariados. Eu, que sempre tive muita sensibilidade com 
a causa dos assalariados pelo fato de ser oriundo de uma 
região com muita mão de obra assalariada, não posso deixar 
de estimular a militância em defesa desses trabalhadores. 

Ademir Mueller 
Presidente da FETAEP

A reforma 
trabalhista e os 
assalariados rurais

No dia 19 de outubro o STR de Jandaia do Sul visitou 
propriedades da região para divulgar o Outubro Rosa, campanha 
contra o câncer de mama, lembrando às trabalhadoras rurais 
da importância da prevenção.

Outubro Rosa em Jandaia do Sul

Regional Sindical de Campo Mourão da FETAEP se reuniu 
para discutir questões do Movimento Sindical e o Outubro Rosa. 
As mulheres da regional apresentaram um trabalho sobre a 
importância da divulgação da campanha e do trabalho de 
conscientização por parte dos Sindicatos.

Regional Campo Mourão

Regional Sindical Norte da FETAEP se reuniu no dia 6 de outubro 
em Santo Inácio para debater o planejamento de futuras ações 
regionais em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais.

Regional Norte
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PREPARANDO O FUTURO

Preparar um sucessor para tomar conta da propriedade é uma das grandes preocupações 

de empresas, e não seria diferente no setor rural. Como despertar nos jovens o amor pela terra? 

Como convencê-los de que as oportunidades no campo são tão boas, ou até melhores, que 

aquelas encontradas na cidade?

Percebendo a dificuldade em lidar com o tema, o SENAR-PR vem se trabalhando formas 

de contribuir para que as famílias consigam trabalhar o tema.  Sem o envolvimento das novas 

gerações, o futuro das propriedades é incerto. Para enfrentar esse desafio, foi criado o programa 

Herdeiros do Campo, que tem como objetivo de oferecer ferramentas para que produtores e 

herdeiros possam planejarem juntos a sucessão familiar.

Apoiado no tripé: Propriedade, Família e Empresa, o programa Herdeiros do Campo 

visa que os familiares trabalhem de forma integrada para a implementação de um plano 

de ação que nor teie a sucessão.

O curso é de 42 horas no total, divididas em cinco encontros, além de uma orientação 

de duas horas para cada família. Para participar é necessário que pelo menos duas gerações 

estejam presentes nas aulas para que a proposta tenha aplicação efetiva.

O objetivo é que, ao final do curso, a família saia com um plano de ação para orientar a 

sucessão na propriedade. Com diálogo respeito e planejamento, essa travessia pode ser mais 

fácil do que se imagina. Procure a regional do SENAR-PR ou o sindicato rural de sua região para 

saber mais sobre o Herdeiros do Campo.

FETAEP em novo endereço

Após um pouco mais de um ano construindo, a nova sede da 
FETAEP ficou pronta. Estamos localizados no bairro Rebouças, 
em Curitiba, na Rua Piquiri, 890, a menos de um quilômetro de 
distância do antigo endereço. A construção, que iniciou em abril 
de 2016, possui uma moderna estrutura com espaço suficiente 
para alojar toda a área administrativa da Federação e também 
hospedar os dirigentes sindicais da base que participarem dos 
eventos da FETAEP.
Segundo o presidente da FETAEP, Ademir Mueller, a obra 
foi toda pensada no bem-estar da base da Federação, 
composta por 308 sindicatos filiados. “Os dirigentes, 
que muitas vezes, viajam por horas e horas e precisam de 
acomodações confortáveis para uma boa e tranquila noite de 
sono. Com a ala de hospedaria, composta por 54 apartamentos, 
teremos condições de alojar todos que vierem para as nossas 
assembleias”, comemora Mueller. Para ele, a concretização de 
tão importante projeto representa um sonho realizado. Confira, 
na próxima edição do Jornal, mais informações sobre a nova sede.

Regional Norte

Tomou posse no dia 1º de outubro a nova diretoria do STTR de 
Lobato. Sabedoria aos eleitos e disposição para continuarem 
realizando uma boa gestão e boas ações neste novo mandato.

Regional Campo Mourão

O STTR de Moreira Sales, da Regional de Campo Mourão da 
FETAEP, reuniu no dia 23 de outubro alguns produtores de leite 
local e o Banco do Brasil para discutir a queda do preço do leite. O 
encontro foi coordenado pela presidente do STTR, Regina Barbato.

• NOVO ENDEREÇO, RUA PIQUIRI, 890.
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Durante os dois dias de discussões e debates, 
os integrantes da Comissão de Assalariados 
acompanharam as seguintes palestras: “Os impactos 

da Reforma Trabalhista nas relações de trabalho e nas 
negociações coletivas”, com Cássio Colombo Filho; “Gestão 

Financeira após Reforma”, com o secretário  
de Formação e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues; 
“A Reforma Trabalhista e o Movimento Sindical”, com 
Nelson Wild; “Os impactos da Reforma Trabalhista para 
os trabalhadores rurais”, com Carlos Eduardo Silva. 

Seminário de Assalariamento planeja ações para 2018
Reforma trabalhista desagrada rurais e esteve no centro dos debates.

Questionamentos dos rurais!

Muitas dúvidas ainda pairam no ar. Confira as principais.

Terceirização - Como a Reforma vai trabalhar com a mão 
de obra rural nos períodos de entressafra e nos contratos 
de curta duração? A Lei 6.019/74 se aplica aos rurais?

Jornada de trabalho intermitente - (aquela sem uma 
carga horária mínima de horárias trabalhadas) – Será 
que aqui os trabalhadores não terão uma significativa 
diminuição da sua remuneração? Além disso, prêmios por 
produtividade podem não integrar a remuneração.

Transporte – Com as mudanças, o tempo despendido até 
o local de trabalho e o retorno não será computado na 
jornada de trabalho. E os trabalhadores rurais que exercem 

suas funções em propriedades remotas, de difícil acesso?

Insalubridade para gestantes e lactantes – O meio 
rural é conhecido por suas atividades penosas, 
envolvendo ambientes ensolarados, úmidos, em 
meio a insumos químicos, entre outros. A gestante 
e a lactante só serão retiradas desses ambientes se 
apresentarem um atestado médico. Será que elas terão 
acesso médico facilitado para obterem um atestado?  

Negociação entre patrão e empregado – Desde 
quando os empregados terão vez e voz para negociar 
com o patrão o parcelamento das férias, a flexibilização 
da jornada, a participação nos lucros e resultados, o 
intervalo para o almoço, o plano de cargos e salários e o 
banco de horas? Sindicatos poderão não ter forças.

• “Sempre tivemos dificuldades no MSTTR e não vai ser agora que vamos nos entregar. Sabemos que o momento 
é nebuloso, mas seguiremos lutando”, afirma o secretário de Assalariados Rurais da FETAEP, Carlos Gabiatto.

dEBATES

Reforma derrama incertezas sobre Movimento Sindical

O último dia foi marcado por um debate entre os 
participantes, que manifestaram sua insatisfação 
diante da Reforma e a preocupação com o futuro 

do Movimento Sindical. “A maior preocupação da base é 
como serão as futuras negociações coletivas, tendo em 
vista que o cenário atual é de incerteza quanto a efetividade 
e a aplicação da reforma trabalhista no meio rural. Ainda 
não sabemos qual impacto ela terá”, comenta o assessor 
de Assalariados Rurais da FETAEP, Clodoaldo Gazola. 

A conclusão que o grupo chegou é que, diante de  
tantas incertezas, sobrará para o judiciário  
resolver – principalmente pelo fato de que a maioria  
dos artigos modificados é contrário aos princípios 
constitucionais. Outra dúvida da Comissão é como  
se dará a aplicação da Reforma Trabalhista entre  
os trabalhadores rurais uma vez que a categoria  
possui uma lei própria, a 5889/73, que 
regulamenta o exercício do trabalho rural.
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Durante o Seminário de Assalariamento Rural da 
FETAEP, o desembargador do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) da 9ª Região, Cássio Colombo Filho, 

conversou com os participantes sobre as mudanças previstas 
com a Reforma Trabalhista que, para ele, representa uma 
ameaça à justiça do trabalho. Segundo Colombo Filho, desde 
a elaboração até a implementação, a Reforma apresenta uma 
série de falhas que evidenciam a sua inconstitucionalidade. 
“A Reforma Trabalhista foi toda construída com proposições 
da CNI (Confederação Nacional da Indústria), classe 
empresarial, sem amplas discussões e estudos sobre seu 
impacto. Sua inconstitucionalidade é evidente”, revelou.

Em primeiro lugar, disse ele, tratou-se de uma iniciativa 
patronal que tem disseminado a falácia de que o atraso do 
Brasil é fruto das leis trabalhistas; segundo, não houve ampla 
discussão em torno da sua viabilidade e impactos financeiros 
que a retirada da Contribuição Sindical vai representar aos 
cofres públicos, uma vez que 20% da taxa é destinada ao 
governo; terceiro, tem como intuito excluir os Sindicatos e 
permitir a livre negociação entre empregado e patrão. “Gente, 
o que vocês acham que irá acontecer com este empregado nas 
mãos do seu empregador. Alguém aqui já viu o Frajola negociar 

• “Não tem como tirar do poder judiciário as cláusulas de 
uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que ofendem a 
dignidade da pessoa humana. Vou julgar sim, principalmente 
se representa uma ofensa à Constituição”, defendeu Colombo.

Para desembargador do TRT Reforma Trabalhista é inconstitucional
Cássio Colombo Filho, desembargador do TRT 9ª Região, informou que o 
Tribunal continuará interpretando a lei como sempre fez, principalmente 
nos pontos que considera inconstitucional da Reforma.

É hora da sociedade se mobilizar
“Só a sociedade pode parar a reforma trabalhista. O momento é de confronto”, conclamou o juiz.

Aprovada às pressas e com erros técnicos, segundo 
o desembargador do TRT Cássio Colombo Filho, 
a reforma trabalhista deverá criar um “caos 

jurídico”. “E, mesmo assim, não estou vendo a massa, 

• Para a Justiça do Trabalho a reforma trabalhista é 
ilegítima tanto no sentido formal quanto material.

com o Piu-Piu?!”, refletiu dando como exemplo o famoso 
desenho infantil da série Looney Tunes, produzida pela Warner 
Bros, em que um gato fazia de tudo para devorar um pássaro.

Diante desse cenário de retrocessos, o juiz afirmou com todas 
as letras que o judiciário continuará fazendo o seu trabalho, 
ou seja, interpretando a lei. “Não tem como tirar do poder 
judiciário as cláusulas de uma Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) que ofendem a dignidade da pessoa humana. Vou julgar 
sim, principalmente se representa uma ofensa à Constituição”, 
defendeu Colombo. Para ele, esta Reforma foi tão mal feita, 
que representa uma afronta a qualquer jurídico mediano.

“Estudei na Espanha e nos EUA, e é uma balela dizer que 
o Brasil possui mais ações trabalhistas do que qualquer 
outro país do mundo”, citou, fazendo uma crítica àqueles 
que estiveram nos bastidores da Reforma. “Falta um pouco 
de experiência de vida, de conhecimento da realidade do 
universo do trabalho, entre os novos juízes que atuam 
por aí. O Direito ele sabe, mas a realidade das relações 
de trabalho ainda deixam a desejar”, ponderou.

a sociedade se rebelar. Todos estão muito quietos, 
calados. O momento é de confronto”, conclamou o juiz.

Colombo citou sua presença no Congresso da ANAMATRA 
(Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do  
Trabalho) que aprovou várias teses que demonstram 
a incompatibilidade da Lei nº 13.467/2017 com as 
convenções internacionais da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), além da ausência de consulta tripartite 
prévia com relação a diversos institutos previstos na 
nova norma. Ou seja, para a Justiça do Trabalho ela é 
ilegítima tanto no sentido formal quanto material.

• Negociado sobre o legislado - Quem sairá ganhando nesta 
negociação? O piu-piu só terá condições de se livrar das garras do 
Frajola com uma entidade sindical atuante ao seu lado, que represente 
a proteção desempenhada pela vovó no desenho infantil.
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VIdAS NO CAMPO

Agricultura familiar desperta para a produção  
orgânica e agroecológica
Agricultora de Altônia relata os desafios enfrentados para a migração 
da produção convencional para a orgânica e agroecológica.

• FETAEP estimula a transição da produção convencional para a orgânica e agroecológica.

Entre os anos de 2002 e 2004, a agricultora de Altônia 
(Regional Noroeste Umuarama da FETAEP), Inês 
Paladini, participou de cursos que batiam sempre 

na mesma tecla - a de se alertar aos perigos do veneno 
utilizado nas plantações tanto para o solo quanto para a 
saúde. Foi aí que ela despertou e passou a amadurecer 
a ideia de migrar sua roça do cultivo convencional para o 
orgânico. No início não foi fácil, mas valeu a pena persistir.

“Ninguém acreditava que era possível plantar sem veneno, 
achavam que eu não ia conseguir”, relembra a agricultora, que foi 
por quatro anos coordenadora regional de Mulheres da FETAEP 
e atualmente atua como suplente. O esposo foi uma dessas 
pessoas que desacreditava nas técnicas empregadas no cultivo 
orgânico. “Ele não aceitava bem a ideia, mas com o passar do 
tempo foi se rendendo aos novos conceitos e também aos 
resultados”, diz Inês, que estava totalmente decidida a mudar 
a história de seu sítio, livrando sua terra dos agrotóxicos. 

Em seu sítio o veneno foi substituído por repelente de 
pimenta, erva, esterco de vaca e de galinha, mamona, 
cascas de ovo, de banana e pó de café. Ela diz que pode 
observar a evolução da terra, depois de ter começado a 
ter mais cuidados “A terra começa a entender que não vai 

ter mais veneno e isso faz com que ela passe a ter mais 
qualidade”, revela ela orgulhosa dos resultados que já obteve. 
“Sempre que participo das ações sindicais da Regional 
procuro levar minha experiência e transmitir às mulheres 
a importância de uma vida livre de agrotóxicos”, diz ela.

Atualmente Inês cultiva rosas, produz leite e planta alimentos 
como feijão e banana em sua propriedade de aproximadamente 
dois alqueires. Seus orgânicos ainda não são vendidos em feiras, 
mas em breve pretende dar entrada na certificação de orgânico 
e aí sim expandir sua atuação. Quando perguntada se trocaria 
o campo pela cidade, responde em meio a risadas: “jamais! 
Pelo contrário, quero trazer mais gente pra cá!”, disse ela. 

E ela não é a única na região. Após pedidos de alguns 
agricultores, aliados ao interesse da Usina Itaipu, em parceria 
com a Biolabore, em ensinar os produtores da região a cuidar 
mais do meio ambiente, um técnico de campo foi disponibilizado 
para atender a região. Enviado pela Itaipu, mensalmente o 
técnico se reúne com um grupo de aproximadamente 20 
produtores de orgânicos, entre eles dona Inês. “Tem sido ótimo. 
Agora estamos também testando a plantação agroecológica. 
Cada um tem um trechinho de sua terra reservado para isso”, 
revela, dizendo ainda que este trabalho vai durar cinco anos.

Agroecologia resgatando saberes populares

O técnico, Thiago Henrique De Lai, acompanha as famílias 
agricultoras na inserção do cultivo agroecológico. “O 
retorno na agroecologia não diz respeito ao dinheiro, mas 
sim ao que a natureza devolve na relação estabelecida 
com ela. A tradição da família e a sabedoria popular de 
lidar com a natureza é resgatada”, afirma. Além disso, 
continua ele, na agroecologia o trabalho é desenvolvido 
de uma maneira prazerosa. “Você colocar uma máscara, 
uma roupa, num sol de 30 graus e ter que passar veneno, 
fazer carpina é um trabalho extremamente desgastante 
e que não gera prazer. A agroecologia é prazerosa, 
pois é a busca da ligação com a natureza”, conclui.

• Agricultores que, com acompanhamento do técnico de campo 
Thiago De Lai, estão aprendendo práticas orgânicas e agroecológicas.
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Mais saúde para quem planta e consome 
Não se trata mais de um sonho, mas sim realidade.

• Cenoura orgânica.

Segundo o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos 
(CNPO), há no Brasil aproximadamente 16 mil 
produtores com certificação orgânica. O Paraná é o 

Estado que mais se destaca pela quantidade, com 2302 
agricultores certificados. No mundo, segundo o engenheiro 
agrônomo do Instituto EMATER, Julio Carlos Bitencourt 
Veiga Silva, esse número passa de 100 mil. Trata-se, 
portanto, de uma realidade e não mais um sonho distante.

Além de não prejudicar o meio ambiente, a agricultura orgânica 
agrega valor ao produto, proporciona o equilíbrio com a 
natureza, produz alimentos mais saudáveis e, principalmente, 
preserva a saúde de quem planta e cultiva ao excluir o uso de 
agroquímicos. “O princípio da produção orgânica baseia-se 
na utilização de insumos naturais e em técnicas de manejo, 
como rotação de culturas e adubação verde, entre outros, que 
preservam o solo, a água, o ar e a saúde”, afirma o agrônomo.

Apesar do movimento em favor da produção e do consumo 
de orgânicos ser algo relativamente recente, segundo 
Bitencourt, seu surgimento data ainda da década de 30, 

• Policultivos

Com a palavra, a FETAEP

“A FETAEP vem pautando suas ações no fomento 
do conhecimento em torno da produção orgânica 
e agroecológica. Tudo para que a conversão 
do convencional para o orgânico seja menos 
traumática, com o devido apoio e assessoramento 
técnico. Sabemos que trata-se de um processo 
gradativo e lento, que envolve mudanças não 
apenas na forma de produzir, mas de pensar. 
Porém, vale destacar que seguiremos respeitando 
a produção convencional, desde que seja feita 
de modo consciente”, diz o secretário de Política 
Agrícola da FETAEP, Marcos Brambilla.

• Engenheiro agrônomo do Instituto EMATER, Julio Carlos 
Bitencourt Veiga Silva, durante entrevista na FETAEP.

quando um pesquisador inglês, Albert Howard, despertou 
seu olhar para a produção de alimentos na Índia, que adotava 
técnicas naturais. “Foi a partir das pesquisas dele que a 
corrente orgânica surgiu muito forte na Inglaterra e nos 
Estados Unidos”, diz o engenheiro agrônomo do EMATER.

Já a agroecologia teve seus primeiros registros na década de 
80 e surgiu também com o propósito de melhorar o sistema 
de produção agrícola. Diferente da produção orgânica, a 
agroecológica respeita o modo natural do ecossistema se 
desenvolver, pensa nos outros seres vivos e trata problemas 
que surgem com métodos naturais ao invés receitas prontas 
que parecem com a forma química de resolver, mesmo 
sendo elas naturais. “Porém, com um grande diferencial: na 
agroecologia procura-se conhecer a causa dos problemas 
e tratá-los de maneira ecológica, sem adoção de qualquer 
tipo de produtos – mesmo que naturais”, informa Júlio

Portanto, o agroecológico pode ser considerado orgânico, no 
entanto, o orgânico não pode ser considerado agroecológico 
– uma vez que traz consigo a mesma mentalidade de 
aplicação de defensivos – mesmo que naturais.
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As rodadas de formação político-sindical Campo Jovem 
seguem a todo vapor pelo Paraná. Apenas no mês de 
outubro foram seis eventos nas seguintes cidades: Boa 

Ventura do São Roque (3 e 4), Lapa (10 e 11), Tamarana (17 e 18), 
Carlópolis (19 e 20), Toledo (24 e 25) e São Jorge do Oeste (26 e 
27). Em novembro acontecerá em Ivaiporã, na Regional Vale do 
Ivaí – concluindo a rodada de 10 eventos. Os episódios têm como 
objetivo fortalecer a agricultura familiar mediante a sucessão 
rural e também o MSTTR com a participação dos jovens.

Para o secretário de Juventude da FETAEP, Alexandre 
Leal, todas as expectativas em torno do evento foram 
atingidas. “Percebemos que os jovens chegam, muitas 
vezes, perdidos e no decorrer das atividades notamos as 
diferenças e que conseguiram captar a nossa mensagem 
em torno da sucessão rural e sindical”, comemora Leal. 

Os participantes, segundo ele, demonstraram 
que realmente querem ficar na roça, despertando 
o olhar para as políticas públicas disponíveis 
conquistadas pelo MSTTR. “Políticas estas que 
eles desconheciam ser fruto das lutas do MSTTR. 
Após nossa fala, reconheceram a importância do 
Movimento e já temos o conhecimento de que 
muitos já estão indo se filiar nos Sindicatos de seus 
municípios”, informa o secretário de Juventude.

Com a participação ativa das coordenações regionais 
de Juventude, os seminários formativos – de dois 
dias cada – deverão atingir mais de 500 jovens das 
regionais sindicais Noroeste Umuarama, Noroeste 
Paranavaí, Campo Mourão, Centro Sul, Vale do Ivaí, 
Curitiba, Norte, Norte Pioneiro, Oeste e Sudoeste.

Formação Campo Jovem segue rodando o Estado
Em outubro FETAEP passou por seis Regionais dialogando com a 
juventude rural paranaense sobre sucessão rural e sindical

• Tamarana – Regional Norte da FETAEP.

• Boa Ventura do São Roque – Regional Centro Sul da FETAEP.

• Toledo – Regional Oeste da FETAEP.

• Carlópolis – Regional Norte Pioneiro da FETAEP.

• Lapa – Regional de Curitiba da FETAEP.

• São Jorge do Oeste – Regional Sudoeste da FETAEP
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De 23 de setembro a 06 de outubro, a FETAEP foi uma 
das entidades participantes da expedição técnica pela 
Itália, Áustria e Alemanha que buscou conhecimentos 

no uso e na produção de energias renováveis.  Os 13 dias 
foram marcados por muito aprendizado em torno de 
projetos bem sucedidos na geração de energia renovável. 
A Federação foi representada pelo secretário de Política 
Agrícola e vice-presidente, Marcos Brambilla, que fez parte 
da delegação organizada pelo Sistema FAEP/SENAR-PR.

Segundo Brambilla, os locais visitados possuem uma certa 
semelhança com a realidade paranaense, muitos podendo 
ser adaptados e colocados em prática no Estado. No entanto, 
para ele, uma diferença foi notadamente percebida: “governos 
europeus tratam com prioridade a geração de energia. Para 
eles, trata-se de um fator de desenvolvimento e soberania. 
Ou seja, o Estado assume um papel de facilitador e promotor 
da geração de energia entre os produtores rurais”, comenta.

ITÁLIA: No dia 30 de setembro, o grupo visitou uma propriedade com 16 hectares, 
que trabalha com turismo rural na cidade de San Candido, na Itália. A família tem 
alguns animais, galinhas, suínos, vacas e lhama, e produz madeira, que é utilizada 
na geração de energia e aquecimento da residência e dos apartamentos na 
pousada e tem certificação orgânica. As pessoas buscam o local, com 1500 m de 
altitude, para descanso e tranquilidade. Toda a energia produzida vai para rede de 
distribuição ligada ao governo. A família vende a 0,28 centavos de Euro e compra 
a 0.19 centavos, tendo um subsídio de 0.09 centavos por kw. Do montante gerado 
por mês, 90 kw é proveniente da madeira e 40 kw da captação fotovoltaica.

ÁUSTRIA: Já na Áustria, na cidade de Bruck an der Leitha, a 50 km de Viena, o forte foi 
a energia eólica. A alternativa representa uma boa pedida para a geração de energia 
limpa com o aproveitamento da força do vento, que é forte e constante na região. 
Foram necessários muitos estudos até chegar à implantação de parques eólicos que 
tiveram início em 2000 com um grupo de produtores e sem subsídios do governo.

ALEMANHA: Na Alemanha o destaque ficou com a visita ao 7º maior parque de 
energia solar do mundo. Lá o grupo conheceu a empresa Krinner, próximo de Passau, 
que produz soluções para a energia solar também fabricam vários tipos de parafusos 
em aço galvanizado para suporte das placas fotovoltaicas e atuam em vários 
países porque têm um bom nível tecnológico, tendo 150 patentes reconhecidas.

• “A agricultura paranaense tem muito potencial para usar as 
coberturas fotovoltaicas sobre as granjas, barracões e residências 
por conta das muitas horas de sol que o Estado possui. Apesar 
do custo ainda ser relativamente alto, ele pode vir a ser atrativo 
caso o Estado entre com subsídios”, comenta Brambilla.

Confira os principais destaques da expedição técnica

Energia renovável é tema de viagem técnica pela Europa
Após expedição técnica pela Itália, Áustria e Alemanha, Paraná deve 
criar marco legal para estimular a produção de energia renovável. 

E este será justamente o desafio assumido entre os 
integrantes da delegação participante da expedição 
técnica, entre os quais estavam o secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, e o 
secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Juraci 
Barbosa Sobrinho. “Agora, em parceria com o governo, 
Copel, Itaipu e demais entidades do setor, pretendemos 
adequar nossa legislação para oferecer condições para 
que as propriedades rurais paranaenses atuem na 
geração de energia com suas próprias matérias primas, 
como com os dejetos de animais”, diz Brambilla. 

Ou seja, o Paraná deverá criar, em breve, um marco 
legal que regulamente a geração de energia, com 
a proposição de incentivos, como a redução da 
tributação de materiais importados e estímulo à 
pesquisa. “A tecnologia ainda é cara e precisamos de 
incentivos”, afirma. Infelizmente, continua Brambilla, na 
agricultura ainda se joga fora muita coisa que poderia 
ser utilizada como, por exemplo, os dejetos suínos. 
“Além de energia, a biomassa pode se transformar em 
biofertilizante, reduzindo em até 70% o uso de insumos 
químicos em uma safra”, complementa Brambilla. 

“Infelizmente na agricultura ainda se 
joga fora muita coisa que poderia ser 
utilizada na geração de energia como, 
por exemplo, os dejetos suínos”.



10

São Miguel do Iguaçu (Regional Oeste) e Cantagalo (Regional 
Centro-Sul) foram as cidades que sediaram o 4º e último 
módulo da ENFOC (Escola Nacional de Formação da 

CONTAG) Regional, no Paraná, no mês de outubro. Este último 
módulo trabalhou com Organização Rural e Plano Sustentar, com 
ênfase na comunicação. A Formação, dividida em quatro módulos 
de três dias cada, chegou ao fim com muito comprometimento 
por parte dos educandos e das educandas que, a partir da 
“transformatura”, tornaram-se educadores populares.

Em São Miguel do Iguaçu, o ponto forte da formação foi a vivência 
pedagógica, em que o grupo pode conhecer a rádio comunitária 
São Miguel FM 105.9, acompanhado pelo jornalista e radialista 
Carlos Moreira da Silva. Na ocasião, os educandos conheceram na 

ENFOC

Mais duas Regionais da FETAEP concluem a Formação Sindical
Regional Oeste e a Centro Sul da FETAEP concluem a ENFOC Regional.

prática toda a dinâmica e bastidores de uma  
rádio, fechando o terceiro pilar do Plano Sustentar 
que é a comunicação. Em Cantagalo, os educandos 
também conheceram uma rádio comunitária, 
aliando mais uma vez a teoria à prática. 

Este último módulo contou com a presença do secretário 
de Juventude, Alexandre Leal, do secretário de Assalariados 
e Previdência, Carlos Gabiatto, do secretário de Política 
Agrícola, Marcos Brambilla, e do secretário de Formação 
e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues. A formatura 
também foi marcada pela leitura de uma carta enviada 
pelo presidente da FETAEP, Ademir Mueller, que não 
pode participar desse importante momento.

• Cantagalo sediou o último módulo da ENFOC Regional Centro-Sul.

• São Miguel do Iguaçu (Regional Oeste).

• Em Cantagalo, grupo conheceu o Museu da Agricultura 
Familiar (RAMAF), situado no Recanto Água da Mata, da 
família do secretário de Juventude Rural, Alexandre Leal.

• Vivência pedagógica na rádio comunitária São Miguel.

ENFOC Regional e seus objetivos 
Cada módulo teve a duração de três dias. Ao todo, a 
proposta é composta por quatro módulos, com os 
seguintes temas: “Formação da Região, Sujeito e 
Identidade”; “Prática Sindical, Gênero, Geração e Políticas 
Públicas”; “Desenvolvimento Rural, Projeto Alternativo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS), 
Território e Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS)”; e, por fim, “Organização 
Rural, Transformatura da Turma e Plano Sustentar”. 

“Com a finalização do IV módulo da Enfoc nas regionais 
Oeste, Centro Sul e também em fase final na regional de 
Curitiba, temos total convicção de que tomamos a decisão 

certa ao descentralizarmos a formação para nossas 
regionais, mais próximas dos nossos dirigentes, e aplicar 
a metodologia da escola com algumas especificidades de 
cada região. É notória a transformação que ocorreu em 
cada participante e também nos Sindicatos”, comemora 
Cláudio Rodrigues. Além disso, com a formação regional, 
continua ele, a sintonia entre os dirigentes da regional 
melhorou significativamente. “Sabemos que este processo 
é lento, mas é preciso continuar e levar a todos aqueles 
que desejam fazer a verdadeira mudança em sua vida e 
nas vidas dos nossos representados”, conclui Rodrigues. 

“Transformatura” é um termo utilizado pela ENFOC 
que mistura a formatura com a transformação que 
a formação acarreta à vida dos educandos.
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Cruz Machado sediou o 3º módulo da ENFOC Regional de Curitiba

O mês de outubro foi realmente muito agitado e 
repleto de ações formativas. A Regional de Curitiba 
realizou seu 3º módulo da ENFOC Regional, em 

Cruz Machado. Neste módulo, o grupo trabalhou com 
a seguinte temática “Desenvolvimento Rural, Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS), Território e Conselhos Municipais 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). 

Este módulo contou com a participação do vice-
presidente da FETAEP e secretário de Política Agrícola, 
Marcos Brambilla, do assessor da FETAEP/EMATER da 
Regional Centro Sul, Paulo Thomazela, e do assessor 
da Regional Sul da CONTAG, José Lourenço Cadoná.

• 3º módulo da ENFOC Regional de Curitiba, realizada em Cruz Machado.

• Na vivência pedagógica conheceram uma 
pequena propriedade de Cruz Machado que, mesmo 
num pequeno espaço, cultiva e produz mais de 80 
itens da agricultura familiar. Tudo livre de agrotóxico.

STTR de Cruz Machado e a formação

“A hora de fortalecer é agora. Quem não conhece a 
formação da ENFOC que não perca a oportunidade”. 
A frase é do presidente do STTR de Cruz 

Machado, Silvio Kazenoh, ao relatar sua experiência de 
participar da ENFOC Regional de Curitiba. Seu Sindicato foi 
o que mais enviou participantes para a formação: quatro 
ao todo. “A partir do momento que vim para a Escola e 
me aprofundei, percebi que ainda falta muita coisa para 
termos um movimento sindical ideal”, afirmou o presidente, 
dizendo ainda que muitas coisas que não deram certo, se 

tivesse formação desde o início, poderiam ter dado. 

Segundo o presidente de Cruz Machado, a formação 
surpreendeu não apenas pela forma, mas pelo conteúdo. 
“Aprendemos mais sobre a organização da entidade e a 
trabalhar com as dificuldades do dia a dia. Aprender mais sobre 
a história do Movimento Sindical também foi muito importante 
porque traz mais respeito e valorização. Passamos a ter mais 
argumentos para defender o nosso movimento e a nossa luta”, 
revelou. Além disso, o conteúdo não é coisa pronta, continua ele. 
“Toda programação vem sendo construída conforme a realidade 
local. As trocas de informações sindicais são valorosas”, revela.

De acordo com ele, os demais diretores participantes também 
adoraram a Escola. “Sempre voltávamos das viagens falando 
do curso, da metodologia, da forma como é conduzido. Sempre 
saíamos com boas expectativas para os próximos módulos”, 
comenta. Estamos saindo com a mente mais aberta e com 
uma visão mais abrangente sobre o que é o MSTTR.

Grupo de Estudos Sindicais é criado em Contenda
GES faz parte de atividade intermodular da ENFOC Regional Curitiba.

Grupo de Estudos Sindicais (GES) foi instaurado junto 
à diretoria do STTR de Contenda. A iniciativa é do 
presidente do STTR, Miguel Treziak, com apoio das 

diretoras Maria Helena W. Wonsovicz e Lucia Fiatkoski, que 
estão entre os educandos da ENFOC Regional de Curitiba. Para 
Treziak, com o GES, o dirigente sindical terá mais condições 
de desenvolver um olhar crítico sobre a sua prática sindical, 
além de subsídios para transformar a vida do trabalhador. 
Vale destacar que outros grupos também foram instaurados 
entre os participantes da ENFOC Regional Curitiba. 

• Dirigentes de Cruz Machado participantes da Enfoc Regional de Curitiba.
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Aconteceu

Em reunião, no dia 16 de maio, com o gerente executivo do INSS de Curitiba, Aldebrando Lins de 
Albuquerque, o secretário de Previdência Social da FETAEP, Carlos Gabiatto, propôs uma parceria 
entre a Gerência Executiva, a FETAEP e a Regional 10 para facilitar o acesso às informações do 
INSS pelos sindicatos. Também participaram do encontro o chefe de Serviços Administrativos e 
Chefe Substituto, Antonio Marcos Ribeiro, o presidente do STR de Contenda e delegado sindical, 
Miguel Treziak, e o assessor da FETAEP, Clodoaldo Gazola. Na ocasião, Albuquerque se propôs a 
fazer um treinamento para os dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos que irão utilizar o 
sistema de informação.

A FETAEP recebeu no dia 19 de outubro representantes das Federações de 
Santa Catarina e de São Paulo, e também da empresa de cobrança e mediação 
COMAR. Na pauta de discussão, a autossustenção financeira do Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais.

Em reunião, no dia 16 de maio, com o gerente executivo do INSS de Curitiba, Aldebrando Lins de 
Albuquerque, o secretário de Previdência Social da FETAEP, Carlos Gabiatto, propôs uma parceria 
entre a Gerência Executiva, a FETAEP e a Regional 10 para facilitar o acesso às informações do 
INSS pelos sindicatos. Também participaram do encontro o chefe de Serviços Administrativos e 
Chefe Substituto, Antonio Marcos Ribeiro, o presidente do STR de Contenda e delegado sindical, 
Miguel Treziak, e o assessor da FETAEP, Clodoaldo Gazola. Na ocasião, Albuquerque se propôs a 
fazer um treinamento para os dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos que irão utilizar o 
sistema de informação.

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, recebeu no dia 02 de outubro a visita 
do desembargador do TRT, da 9ª Região, Cássio Colombo Filho, que aproveitou 
a ocasião para entregar um exemplar de seu livro “Quem paga essa conta? 
Danos morais, assédio moral e outras encrencas“. A FETAEP ficou muito 
honrada com o presente e com a visita.

Em reunião, no dia 16 de maio, com o gerente executivo do INSS de Curitiba, Aldebrando Lins de 
Albuquerque, o secretário de Previdência Social da FETAEP, Carlos Gabiatto, propôs uma parceria 
entre a Gerência Executiva, a FETAEP e a Regional 10 para facilitar o acesso às informações do 
INSS pelos sindicatos. Também participaram do encontro o chefe de Serviços Administrativos e 
Chefe Substituto, Antonio Marcos Ribeiro, o presidente do STR de Contenda e delegado sindical, 
Miguel Treziak, e o assessor da FETAEP, Clodoaldo Gazola. Na ocasião, Albuquerque se propôs a 
fazer um treinamento para os dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos que irão utilizar o 
sistema de informação.

Representando a FETAEP, o secretário de Juventude, Alexandre Leal, tomou 
posse no Conselho Estadual da Juventude (Cejuv), no dia 02 de outubro. Foram 
eleitos 25 conselheiros titulares e cinco suplentes, de todas as regiões do 
Estado, que representam o poder público e a sociedade civil.

Em reunião, no dia 16 de maio, com o gerente executivo do INSS de Curitiba, Aldebrando Lins de 
Albuquerque, o secretário de Previdência Social da FETAEP, Carlos Gabiatto, propôs uma parceria 
entre a Gerência Executiva, a FETAEP e a Regional 10 para facilitar o acesso às informações do 
INSS pelos sindicatos. Também participaram do encontro o chefe de Serviços Administrativos e 
Chefe Substituto, Antonio Marcos Ribeiro, o presidente do STR de Contenda e delegado sindical, 
Miguel Treziak, e o assessor da FETAEP, Clodoaldo Gazola. Na ocasião, Albuquerque se propôs a 
fazer um treinamento para os dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos que irão utilizar o 
sistema de informação.

A Regional Sindical Noroeste Umuarama da FETAEP se reuniu no dia 11 de 
outubro para debater sobre INSS Digital. Contaram com a presença do 
secretário da Previdência e de Assalariados Rurais da FETAEP, Carlos Gabiatto. 
O INSS também estava presente.

Em reunião, no dia 16 de maio, com o gerente executivo do INSS de Curitiba, Aldebrando Lins de 
Albuquerque, o secretário de Previdência Social da FETAEP, Carlos Gabiatto, propôs uma parceria 
entre a Gerência Executiva, a FETAEP e a Regional 10 para facilitar o acesso às informações do 
INSS pelos sindicatos. Também participaram do encontro o chefe de Serviços Administrativos e 
Chefe Substituto, Antonio Marcos Ribeiro, o presidente do STR de Contenda e delegado sindical, 
Miguel Treziak, e o assessor da FETAEP, Clodoaldo Gazola. Na ocasião, Albuquerque se propôs a 
fazer um treinamento para os dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos que irão utilizar o 
sistema de informação.

A Regional Sindical Sudoeste da FETAEP se reuniu na manhã do dia 11 de 
outubro, com a presença do vice-presidente e secretário de Política Agrícola da 
FETAEP, Marcos Brambilla. Entre os temas debatidos o destaque ficou por 
conta da contribuição sindical.


