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E mais uma vez o Show Rural CoopavEl 
foi sucesso de público e informação. 
Mais de 250 mil pessoas visitaram 

o evento que aconteceu entre 5 e 10 de 
fevereiro, em Cascavel (oeste do paraná). 
Do total de visitantes, 6.031 foram levados 
pela FETaEp, em 136 caravanas formadas 
por trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Criado em 1989, o Show Rural tem como 
principal objetivo dar a mesma possibilidade 
de conhecimento para o pequeno, o médio e 
o grande produtor rural. Em uma escola a céu 
aberto é apresentado o que existe de melhor 
em tecnologia no agronegócio brasileiro.

Com o tema “a mudança do amanhã é o 
resultado da atitude hoje”, a edição deste 
ano reuniu 520 expositores das empresas 
nacionais e estrangeiras para preparar os 
participantes para o futuro. Em uma semana, 
foram movimentados R$ 2 bilhões e abertas 
possibilidades de negócio para o ano inteiro. 

E por tudo o que é apresentado no 
evento, a Federação participou pelo 
12º ano consecutivo com um estande 
montado exclusivamente para 
receber os agricultores familiares.

Mais informações nas páginas 4,5 e 6.



o ano de 2017 começa com uma grande luta para 
o MSTTR. Temos um embate muito forte para 
tentar impedir a aprovação da pEC 287, que trata 

da Reforma da previdência. Da forma apresentada, a 
proposta só irá retirar os direitos conquistados pelos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nossa posição é 
de manutenção da idade de aposentadoria rural aos 55 e 
60 anos, respectivamente, para mulheres e homens.

aumentar a idade mínima para a aposentadoria é um crime 
para quem atua na área rural. Não podemos tratar todos 
os trabalhadores de forma universal, colocando no mesmo 
patamar a área rural e urbana. Temos dados que comprovam 
como o trabalho rural é penoso (veja mais nas páginas 8 e 9). 

além de iniciar uma rotina extenuante ainda novo, muitas 
vezes antes dos 14 anos para ajudar a família, o trabalhador 
rural exerce suas atividades sob condições climáticas 
nem sempre favoráveis e com uma jornada de trabalho 
extensiva. Com isso, temos uma piora no condicionamento 
físico, envelhecimento precoce e expectativa de vida 
reduzida quando comparada ao restante da população. 

Queremos barrar essa proposta e precisamos da 
mobilização de toda a categoria. pedimos aos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais que atendam ao chamado de seus 
Sindicatos e participem ativamente das mobilizações 
contra a retirada dos direitos adquiridos arduamente ao 
longo do tempo. precisamos do apoio das lideranças locais, 
vereadores, prefeitos, deputados e senadores. agora é a hora 
de mostrarmos que eles ocupam esses cargos políticos por 
nossa causa. Somente unidos manteremos nossos direitos. 

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Editorial FETAEP
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Um ano para lutar 
pela manutenção 
dos direitos 
conquistados 

Matéria-priMa JaNEirO 2017   
(Valor Final)

FEVErEirO 2017
(Projeção)

Valores de reFerência Para o conseleiTe in62**

Posto Propriedade 1,0270 1,0295

(**) 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

A Regional 8 (polo de Guarapuava) se reuniu no dia 3 de fevereiro para 
debater temas como formação, contribuição sindical e juventude rural. 
Além dos representantes da região Iraci Vettorazzi e Vitorino Coradin, 
participaram os diretores da FETAEP Claudio Rodrigues e Alexandre Leal.

Formação, contribuição sindical e juventude 
rural são debatidas na Regional 8

A Regional 5 (polo de Campo Mourão) recebeu, no dia 1º de fevereiro, Rolf Spring da SOS 
Sustentar. Na ocasião, ele falou sobre o processo de cobrança da contribuição sindical. 
Estiveram presentes na reunião 15 sindicatos.

Contribuição Sindical é tema de
reunião na Regional 5

Diretoria presente na Regional 6

O município de Colorado recebeu a reunião da Regional 6 (polo de Londrina).  
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, e o secretário de Assalariados  
Rurais e de Previdência Rural, Carlos Gabiatto, estiveram presentes para 
discutir vários assuntos de interesse da categoria, sendo o principal a 
Reforma da Previdência.
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Aconteceu, no dia 27 de janeiro, a solenidade de posse da nova diretoria do STTR 
de Cidade Gaúcha. O município faz parte da Regional 3 (polo de Umuarama).

STTR de Cidade Gaúcha com  
nova diretoria

Primeira reunião de 2017 da Regional 4

STTR de Boa Esperança escolhe  
nova presidente

No dia 10 de fevereiro, o STTR de Boa Esperança realizou eleições para a 
escolha da nova gestão. Com 100% dos votos, foi eleita Marlene Cecatto 
Perozzo como presidente do Sindicato. 

Dando o pontapé inicial nas atividades de 2017, a Regional 4 (polo de Paranavaí)  
teve sua primeira reunião em Paranavaí, no dia 2 de fevereiro. 

Previdência Social é tema de reunião da 
Regional 9

O STTR de Grandes Rios (Regional 9) promoveu, no dia 17 de fevereiro, 
encontro de organização e formação sindical. A proteção previdenciária 
ao trabalhador rural também esteve em pauta.



Foram cinco dias de atividade intensa e com um 
recorde quebrado pela FETaEp. No dia 7 de 
fevereiro, o estande da Federação lotou. Foram 

34 caravanas vindas de várias regiões do paraná, 
totalizando 1.577 pessoas no local. No total, 6.031 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, em 136 caravanas, 
foram levadas pela Federação e STTRs ao Show Rural. 

De acordo com o presidente da Federação, ademir Mueller, 
existe uma preocupação muito grande em coordenar a 
logística e a participação desses agricultores pela qualidade 
do evento. “percebemos que são cinco dias que podem 
ajudar em anos de trabalho, pois estimula a continuidade no 
campo de forma sustentável com renda e qualidade de vida. 
o evento, em suma, representa uma grande oportunidade 
para inspirar ideias e instigar a realização de novos projetos 
por parte dos trabalhadores rurais, como produzir mais 
e com qualidade no mesmo espaço de terra”, explica.

para o vice-presidente e secretário de política agrícola da 
Federação, Marcos Brambilla, os resultados de pesquisas 
apresentadas a cada edição surpreendem e este ano não 
foi diferente. o agricultor familiar encontrou no parque 
tecnológico da CoopavEl técnicas e tecnologias disponíveis 
a seu favor. “ao inserir os trabalhadores rurais em um 
ambiente repleto de novidades, buscamos estimulá-los 
para que possam incrementar a renda da família com 
a adoção de medidas simples, como a diversificação da 
produção e o manejo de solo – aumentando, dessa forma, 
a produtividade e a qualidade dos produtos”, comenta.
 
além do conhecimento propiciado pelas conversas informais 
com os técnicos e pesquisadores, os agricultores tiveram 
acesso a preços diferenciados mediante as linhas de crédito 
do programa Nacional de Fortalecimento da agricultura 
Familiar (pronaf) e das instituições financeiras participantes 
e conheceram maquinários de pequeno e médio porte 
que podem ser utilizados nas propriedades familiares.

Durante os cinco dias de Show tecnológico, os trabalhadores 
rurais levados pelo MSTTR foram recepcionados pela diretoria 
da FETaEp – ademir Mueller, Marcos Brambilla, Marucha 
vettorazzi, Carlos Gabiatto, alexandre leal e Cláudio Rodrigues 
- no estande montado exclusivamente para atendê-los. lá 
receberam orientações dos locais voltados aos interesses da 
agricultura familiar e informações sobre o movimento sindical.
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Recorde de público marca edição de 2017.
FETAEP e Show Rural

• Recorde de público no estande da 
FETAEP no segundo dia de evento.

• Diretoria da FETAEP 
pronta para recepcionar 
as caravanas.

Recepção

Desde 2006, a FETaEp – em parceria com SENaR e 
CoopavEl – organiza a participação dessas caravanas 
oriundas de diversas localidades do estado, principalmente da 
Região oeste. Contando 2017, mais de 60 mil trabalhadores e 
trabalhadoras rurais - jovens, idosos, mulheres e até mesmo 
crianças - já foram levados pelo Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (MSTTR) ao evento.

história

Entre os temas abordados pela diretoria estavam: 
sindicalização, sucessão rural e participação do jovem 
no sindicato, a importância do empoderamento 
feminino no meio rural e a reforma da previdência.
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Galeria Show Rural

• Uma das caravanas recepcionadas pela FETAEP.

• Várias pessoas assinaram o banner “Jovem, não fique 
só! Fique sócio do Sindicato”, que mostra as principais 
Políticas Públicas para auxiliar o jovem no campo. 

• Trabalhadores e trabalhadoras rurais 
escutavam atentos à diretoria da FETAEP.

• Durante o evento, os diretores da FETAEP concederam 
entrevistas para diversos veículos de comunicação.

• Muitas crianças visitaram o Show 
Rural e se divertiram no totem de 
divulgação das redes sociais da FETAEP. • STTR de Ubiratã entrega flores ao 

vice-presidente Marcos Brambilla, 
em homenagem aos 12 anos de 
participação da FETAEP no Show Rural.
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Diversos trabalhadores e trabalhadores rurais passaram pelo estande 
da FETaEp, entre jovens, idosos, mulheres e homens. Confira as 

intenções de cada um em participar de um evento desse porte. 

Eu fui ao Show Rural 2017!

a família Meneguetti chegou ao Show Rural com um objetivo: diversificar 
as atividades em sua propriedade. São cinco irmãos que trabalham em 
uma propriedade de 7,5 alqueires. atualmente, a produção é focada na 
fruticultura e a ideia é introduzir a piscicultura. “É a primeira vez que 
estamos vindo. procuramos informação sobre criação, como introduzir e 
proceder com os tanques. Queremos conhecimentos para termos mais uma 
opção de rentabilidade”, conta Maria Helena Meneguetti. Ela acrescenta 
que também estão à procura de novas tecnologias para fruticultura. 

para ela, é importante diversificar para ter rentabilidade. “Se você 
tem uma opção com rentabilidade e pode ter mais, por que não 
procurar?”, questiona. Com esse foco, ela diz que a família é muito 
empreendedora. “Também está sendo iniciada uma fábrica de polpa de 
fruta. Tudo natural. Quem toma, volta a comprar”, fala orgulhosa.

Família empreendedora

“É uma alegria estar aqui pela primeira vez. vim com o objetivo 
de adquirir informação sobre agricultura, trabalho em geral, as 
atividades que podemos diversificar e também os maquinários 
que podemos usar para nos ajudar no dia a dia. acho que vai 
ser uma melhoria muito boa, com muito conhecimento”

Eurico Coelho | São José das palmeiras

“venho desde 2011. antes vinha com a minha mãe, agora 
procuro vir todo ano para conhecer o que tem de novo na 
área da agricultura. a FETaEp auxilia bastante os pequenos 
agricultores a virem. acredito que é um bom evento e que 
tende a crescer a cada ano. ajuda bastante no conhecimento 
de diversas áreas, principalmente para mim que fiz o colégio 
agrícola e agora estou cursando agronomia. a gente sempre 
aprende, leva isso para casa e tenta ajudar o pai e a mãe”.

alexandre Schneider | Missal

“É a primeira vez que estou aqui e espero sair com bastante 
conhecimento. Conhecer sobre agricultura familiar e dar 
uma olhada sobre agroindústria. atualmente trabalho 
no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas sou uma 
acampada, do município de alto paraíso. para nós que 
estamos esperando um pedaço de terra para trabalhar, 
a intenção é chegar aprimorado dentro dessa área”. 

alessandra poletini Serafim Rego | Icaraíma

“Estou com 72 anos e é a primeira vez que venho ao Show Rural, graças à FETaEp. pretendo ver 
muita coisa e pegar bastante experiência. Mesmo aposentada sempre é importante aprender. 
Também é interessante ouvir sobre as questões da previdência e ver o quanto está muito difícil 
para os mais novos. Comecei a trabalhar com oito anos e sei como é sofrido o trabalho no campo”.

Geralda Bazzoti da Cruz | São Jorge do Ivaí

Maria Helena conta que estão procurando parcerias para que o negócio deslanche e que as políticas públicas estão ajudando 
muito nesse momento, como o programa Nacional de alimentação Escolar (pNaE). “Hoje, temos muitas oportunidades, mas 
temos que saber utilizar. Torço para que nossos jovens voltem ao campo e aproveitem o que está sendo ofertado”, comenta.

• Maria Helena Meneguetti, Luíza Ezidio Meneguetti, 
Sílvio Meneguetti e Durval de Jesus Meneguetti.
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Entre 14 e 16 de fevereiro, a secretaria de Mulheres da 
FETaEp realizou a 1ª etapa da Capacitação para Mulheres 
Trabalhadoras Rurais. Mulheres dirigentes sindicais, 

coordenadoras e suplentes regionais e lideranças da base 
sindical se reuniram em busca de qualificação e empoderamento. 
“Queremos proporcionar uma capacitação classista/sindical para 
mulheres trabalhadoras rurais, visando aprimorar sua capacidade 
multiplicativa em suas áreas de atuação”, destacou a secretaria de 
Mulheres e políticas Sociais da FETaEp, Marucha vettorazzi.

o presidente da FETaEp participou de algumas etapas do 
evento, entre elas para falar sobre organização Sindical. além 
de explicar como funciona, as lutas e conquistas, ele destacou a 
mulher como agente propulsora do desenvolvimento rural.

o encontro teve muitos momentos marcantes. o tema Sujeito e 
Identidades, abordado pelo assessor regional Éder de oliveira, levou 
várias mulheres às lágrimas. “Muitas compreenderam a importância 

FETAEP realiza capacitação para Trabalhadoras Rurais.
A voz das Mulheres no Movimento Sindical

• “Conheci o movimento sindical em 2016, por meio de um 
convite para participar da Escola Nacional de Formação da 
CONTAG (ENFOC). A partir daí minhas perspectivas de vida 
mudaram, pois almejava seguir a carreira de modelo e morar 
na cidade. Não cogitava a ideia de sucessão rural. Hoje, bem 
mais informada sobre os cursos de formação e políticas 
públicas para o agricultor oferecidos pelos Sindicatos, mudei 
meus planos de vida. Desejo passar todo o conhecimento 
que estou adquirindo para minha família e acredito que terei 
sucesso na área rural. Eu não sabia que o Sindicato ajudava 
tanto o agricultor. Enfrentei o preconceito quando me engajei 
no movimento sindical, mas não me arrependo. Principalmente 
quando participamos de uma formação voltada em especial para 
as mulheres, tão esclarecedora e rica”, declarou Rosangela.

Mudei meus planos 
para permanecer 
no campo
Em depoimento ao Jornal da FETaEp, 
uma das participantes do evento contou 
uma história inspiradora para mulheres e 
jovens. a jovem Rosangela Caslel, de 21 
anos, do município de virmond, falou sobre 
o preconceito que enfrentou de amigos e 
familiares para participar do movimento 
da juventude rural de sua região.

• Participantes da 1ª etapa da Capacitação para Mulheres Trabalhadoras Rurais.

• Vivência pedagógica no STTR 
de São José dos Pinhais.

• Coordenadora estadual de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais de Santa Catarina (FETAESC), Agnes 
Weiwanko, participou como palestrante do evento.

do seu papel na sociedade e viram como ainda temos muito a 
conquistar para conseguirmos uma igualdade”, explica Marucha. 

a vivência pedagógica no STTR de São José dos pinhais também 
proporcionou às mulheres uma experiência renovadora para levar aos 
Sindicatos de suas regiões. as participantes elogiaram a estrutura 
e organização do Sindicato, presidido por afonso Rendak.

No dia 15 de fevereiro, a coordenadora estadual de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais de Santa Catarina (FETaESC), agnes Weiwanko, ministrou uma 
palestra. Na ocasião, ela levou as participantes a refletirem as várias 
instâncias do MSTTR, principalmente a valorização de bandeiras de luta 
e organização de Mulheres Trabalhadoras Rurais de uma forma ímpar.

Nessa primeira etapa, foram abordados temas como: Sujeitos do Campo, 
Surgimento do MSTTR, Bandeiras de luta e organização de Mulheres  
Trabalhadoras Rurais, organização Sindical e práticas 
Sindicais. as outras etapas acontecerão em abril e maio.

PRóxIMAS ETAPAS
Etapa II - 25 a 27 de abril: políticas públicas 
e Mobilizações de Massa, DRSS, Terra, 
Sucessão Rural e paDRSS, agricultura 
Familiar e Meio ambiente, Segurança e 
Soberania alimentar e Nutricional.
Etapa III - 23 a 25 de maio: plano 
Sustentar, Comunicação, o papel da 
Coordenação  Estadual e Regional 
das Mulheres Trabalhadoras Rurais e 
perspectivas e Desafios nas Regionais.
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• Secretária de Mulheres da FETAEP, Marucha 
Vettorazzi, e assessora da área, Delcinéia 
Serconhuk, organizaram o evento para mostrar a 
importância das mulheres no movimento sindical.
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Nenhum direito a menos!

Porque a FETAEP é contra a PEC 287 

a FETaEp, juntamente com os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) e a Confederação Nacional  
dos Trabalhadores na agricultura (CoNTaG), está promovendo uma forte campanha em todo o estado do 

paraná contra a Reforma da previdência (pEC 287), da forma que está apresentada hoje.

De acordo com o secretário de assalariados e previdência Rural da FETaEp, Carlos Gabiatto, a aprovação da reforma da forma  
que está irá prejudicar milhões de trabalhadores rurais, principalmente jovens e mulheres. “Muitas pessoas poderão deixar o  
campo por não ter perspectiva da proteção da previdência Social. o que está sendo apresentado na pEC 287 prejudica os direitos  
dos trabalhadores ao invés de evitar possíveis fraudes”, esclarece.

para tentar barrar a proposta, a FETaEp está tomando algumas medidas e sugere que os trabalhadores rurais procurem os  
seus sindicatos para a realização de mobilizações contra a retirada dos direitos adquiridos arduamente ao longo do tempo.  
“Se permanecermos unidos, conseguiremos manter nossas conquistas. Debates estão sendo organizados juntamente com as  
lideranças locais, vereadores, prefeitos e deputados estaduais e federais em defesa do trabalhador rural”, enfatiza o presidente  
da FETaEp, ademir Mueller.

“Primeiramente, temos a proposta de emenda que exige idade de 
65 anos para trabalhadores e trabalhadoras se aposentarem na 
área rural (redação dada ao § 7º do art. 201 da CF), nossa posição é 
de manutenção da idade de aposentadoria rural aos 55 e 60 anos, 
respectivamente, para mulheres e homens. a exigência de idade 
mínima para aposentadoria é o tipo de requisito que não pode ser 
universal e valer indistintamente para todos”, esclarece Gabiatto.

Na área rural, a jornada de trabalho extensiva e o trabalho penoso e 
degradante fazem o trabalhador e a trabalhadora rural envelhecerem 
precocemente. Esses fatores também limitam, de forma prematura, 
as condições físicas dos agricultores/as para a execução plena das 
suas atividades, levando-os a uma expectativa de vida reduzida 
quando comparada à expectativa de vida da maioria da população. 

Estudos Nota Técnica nº 25, do IpEa (2016) mostram que 78% 
dos homens e 70% das mulheres trabalhadoras rurais (dados do 
IBGE – para o ano de 2014) ingressaram no trabalho antes dos 
14 anos de idade. Com efeito, o trabalhador e a trabalhadora 
rural que começaram a trabalhar, em média, aos 14 anos, estão 
tendo que trabalhar, respectivamente, 46 e 41 anos contínuos 
para ter acesso à aposentadoria no valor de um salário mínimo, 
isso se for considerado a idade atualmente exigida para este 
benefício (60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres). 
Se houver a elevação e equiparação da idade de aposentadoria 
para homens e mulheres em 65 anos, como quer o governo, 
serão necessários 51 anos de trabalho rural para se aposentar.
 
outra análise merecedora de cuidados e que guarda íntima relação 
com a idade mínima de aposentadoria é o fato de que se ao longo dos 
anos a população vem tendo uma sobrevida maior, não significa que 
as pessoas estão tendo capacidade de carga laboral, seja física e/ou 
mental, na mesma proporção do aumento da expectativa de vida. 

Segundo dados da última pesquisa Nacional de Saúde (IBGE/
pNS/2013pNS), parceria entre Fiocruz, MS, MpoG e IBGE, 
cerca de 40% da população adulta brasileira, o equivalente 
a 57,4 milhões de pessoas, possui pelo menos uma doença 
crônica não transmissível (DCNT). o levantamento revela 
que essas enfermidades atingem principalmente o sexo 
feminino (44,5%) – são 34,4 milhões de mulheres e 23 milhões 
de homens (33,4%) portadores de enfermidades crônicas. 
Hipertensão arterial, diabetes, doença crônica de coluna, 
colesterol (principal fator de risco para as cardiovasculares) e 
depressão são as que apresentam maior incidência no país.

Reforma da Previdência, da forma que está, prejudicará milhões de trabalhadores rurais.

Quanto a proposta de emenda relativa à exigência de 
contribuição individualizada dos segurados especiais tendo por 
base alíquota incidente sobre o salário mínimo (§ 8º do art. 195 
da CF), a indicação do MSTTR é de suprimir a redação dada pela 
PEC 287 ao Parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição Federal. 

para o secretário de assalariados e previdência Rural, exigir 
contribuição individualizada dos trabalhadores e trabalhadoras 
do campo para fins de proteção previdenciária, como quer 
o governo com a pEC 287, significa excluir a grande maioria 
do acesso a esse tipo de proteção, o que vai estimular o 
êxodo rural. “Há que se questionar que estímulo terá o 
jovem para permanecer no campo e fazer a sucessão rural 
se estão sendo reduzidas drasticamente as possibilidades 
de se alcançar o direito à aposentadoria e de viver no campo 
com um mínimo de dignidade na velhice?”, comenta.

a contribuição individualizada, nos termos propostos, significa 
excluir, de imediato, 60% dos agricultores e agricultoras 
familiares do acesso à proteção previdenciária. De acordo com 
o Censo agropecuário de 2006, em 49% dos estabelecimentos 
agropecuários brasileiros o valor médio da renda monetária é 
de R$ 255,00/ano, chegando a R$ 1.500,00/ano para outros 
11% dos estabelecimentos.  assim, se for aplicada, por exemplo, 
a menor alíquota de contribuição previdenciária individualizada 
para o segurado especial (5% sobre o salário mínimo de 2017), 
cada agricultor terá que contribuir com R$ 562,20 por ano, o 
que representa, para um grupo familiar de quatro pessoas, 
uma contribuição anual no valor de R$ 2.248,80/ano.

para o presidente da FETaEp, é preciso considerar que a 
obtenção de renda pelos agricultores e agricultoras familiares, 
considerados segurados especiais, depende das condições 
climáticas e do resultado da colheita da produção. “São cada 
vez mais comuns situações de emergência, como secas 
prolongadas, ou de calamidade (chuvas intensas) que dificultam 
a obtenção de renda. além disso, temos os períodos sazonais, 
quando os agricultores familiares não têm recursos mensais 
para contribuir com o sistema previdenciário”, afirma.
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Propostas para garantir a sustentabilidade da Previdência Social:

a FETaEp, juntamente com os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) e a Confederação Nacional  
dos Trabalhadores na agricultura (CoNTaG), está promovendo uma forte campanha em todo o estado do 

paraná contra a Reforma da previdência (pEC 287), da forma que está apresentada hoje.

De acordo com o secretário de assalariados e previdência Rural da FETaEp, Carlos Gabiatto, a aprovação da reforma da forma  
que está irá prejudicar milhões de trabalhadores rurais, principalmente jovens e mulheres. “Muitas pessoas poderão deixar o  
campo por não ter perspectiva da proteção da previdência Social. o que está sendo apresentado na pEC 287 prejudica os direitos  
dos trabalhadores ao invés de evitar possíveis fraudes”, esclarece.

para tentar barrar a proposta, a FETaEp está tomando algumas medidas e sugere que os trabalhadores rurais procurem os  
seus sindicatos para a realização de mobilizações contra a retirada dos direitos adquiridos arduamente ao longo do tempo.  
“Se permanecermos unidos, conseguiremos manter nossas conquistas. Debates estão sendo organizados juntamente com as  
lideranças locais, vereadores, prefeitos e deputados estaduais e federais em defesa do trabalhador rural”, enfatiza o presidente  
da FETaEp, ademir Mueller.

CoNTaG, FETaGs e STTRs elaboraram sugestões que podem 
auxiliar em uma real melhora do sistema previdenciário.

• Recriação do Ministério da Previdência Social.
• Aprimoramento do sistema do Cadastro Nacional de 
Informação Social Rural (CNIS-RURal) para tornar mais eficiente 
a arrecadação das contribuições previdenciárias rurais.
• Intensificação da cobrança da Dívida Ativa 
da previdência e da Seguridade Social.
• Fim da aplicação da DRU – Desvinculação de Receitas 
da União – sobre o orçamento da Seguridade Social.
• Revisão das isenções previdenciárias para entidades filantrópicas. 

• Revisão das renúncias previdenciárias sobre as exportações.
• Revisão das desonerações das contribuições 
previdenciárias sobre a folha de pagamento 
concedida a diversos setores econômicos.
• Alienação de imóveis da Previdência Social e de 
outros patrimônios em desuso, por meio de leilão.
• Realização de auditoria da dívida pública como 
forma de dar transparência ao valor efetivamente 
devido pelo Estado brasileiro e evitar o pagamento 
indevido de juros ao sistema financeiro.
• Aprimoramento dos mecanismos de combate à 
sonegação das contribuições para a Seguridade Social.

Propostas da FETAEP:
No dia 14 de fevereiro, a FETaEp realizou o Coletivo de 
previdência. No evento, realizado em Curitiba, 35 dirigentes 
sindicais propuseram um plano de trabalho para barrar a pEC 287.

• Participar de reuniões das Associações de Prefeitos com  
o objetivo de dialogar e demonstrar a importância da  
aposentadoria rural nos municípios.
• Participar de reuniões das Associações de Vereadores  
com  o  objetivo de dialogar e demonstrar a importância da  
aposentadoria rural nos municípios.

• Solicitar espaço na reunião da bancada dos deputados  
federais do paraná, junto ao coordenador Dep. Federal  
Toninho Wandscheer.
• Fazer panfletos explicativos sobre nossa posição quanto  
à  reforma da previdência.
• Fazer manifestação de massa (participação de todas as  
Regionais Sindicais). 
• Dialogar e organizar por Regional Sindical com  
coordenação da FETaEp.
• Buscar parcerias (Prefeituras, Emater, etc).

• Coletivo de Previdência Rural propõe ações contra a Reforma da Previdência.



COBAN gera repasse de mais de R$179 mil aos STTRs

Em 2016, a FETaEp repassou R$179.321,00 aos STTRs 
que operam como correspondentes bancários do Banco 
do Brasil (CoBaN). o valor é referente a serviços de 

recepção e encaminhamento de propostas de financiamento 
do programa Nacional de Fortalecimento da agricultura 
Familiar (pronaf) Safra 2015/2016 e bônus de adimplência.

Desde 2011, a Federação tem contrato com o Banco do Brasil 
para exercer a função de correspondente bancário e atua 
como Gestora de Rede. assim, o STTR que firmar contrato 
com a FETaEp poderá fazer o financiamento do pronaf para os 
agricultores na sua sede e ser um correspondente bancário.

para o secretário de política agrícola da Federação, Marcos 
Brambilla, a ação aproxima os agricultores do agente financeiro, 
facilitando o processo de abertura de contas, atualização 
de cadastro, entrega de documentação e demais atividades 

No dia 15 de fevereiro, a Federação da agricultura do 
Estado do paraná (FaEp) realizou reunião com diversas 
autoridades para discutir o projeto de lei nº 527/2016, 

que altera a Área de proteção ambiental – apa da Escarpa 
Devoniana, na região dos Campos Gerais. a FETaEp esteve 
presente representada pelo secretário de política agrícola 
Marcos Brambilla, a assessora da área ana paula Conter 
lara e o presidente do STTR da lapa, José Benedito pinto.

o projeto, de autoria dos deputados plauto Miró, ademar 
Traiano e luiz Claudio Romanelli, baseia-se em um estudo 
feito pela Fundação aBC que delimita o novo perímetro de 
126 mil hectares, contendo matas nativas e afloramentos 
rochosos, incluindo a crista da Escarpa. a proposta de revisão 
do perímetro define quais espaços podem ser utilizados nas 
atividades produtivas, sem prejuízo para o meio ambiente.

atualmente, a apa da Escarpa Devoniana abrange 393 
mil hectares de 12 municípios dos Campos Gerais. a 
área foi instituída pelo Decreto nº1.231, de 27 de março 
de 1992, e o próprio plano de Manejo do Conselho 
Gestor da Escarpa recomenda a revisão dos limites.

o pl nº 527/2016 vem na contramão de um processo de 
tombamento de grande parte da área de proteção, proposto 
em 2014 pelo Conselho Estadual de patrimônio Histórico 
e artístico, vinculado à Secretária de Cultura. Caso seja 
aprovado o tombamento e não o pl, diversas propriedades 
ficarão inviabilizadas e os municípios abrangidos pela apa não 
poderão receber novas indústrias e/ou melhoramentos.

“Temos vários agricultores familiares que estão há décadas 
desenvolvendo suas atividades na região. Se o tombamento 
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• Marcos Brambilla durante a 
reunião no dia 15 de fevereiro.

Valor é referente às propostas do PRONAF.

FETAEP aprova PL sobre alteração da APA  
da Escarpa Devoniana
Estudo feito pela Fundação ABC delimita o novo perímetro em 126 mil hectares.

bancárias. além desta facilidade para o agricultor, o STTR 
recebe de cada contrato realizado o valor de R$ 32,00, mais 
o bônus de 0,008% do total financiado sobre as operações 
adimplentes de cada ano no financiamento de custeio. 

“participar do CoBaN é uma vantagem para o agricultor, 
como também para os Sindicatos. além de ser mais 
um serviço que o STTR pode proporcionar para o 
seu associado, ele gera receitas para contribuir com 
o crescimento do Sindicato”, explica Brambilla.

para operar como correspondente bancário, os STTRs deverão: 
• encaminhar documentos do Sindicato e da respectiva diretoria; 
• ter um funcionário registrado em carteira, que foi aprovado em 
prova sobre o assunto; 
• contrato firmado com a FETaEp.

for aprovado ao invés da pl, eles não poderão mais produzir 
e ficarão sem fonte de renda. o que fazer com eles? por 
isso, somos a favor do projeto de lei que delimita um novo 
perímetro. apesar da redução da área, conseguiremos aliar 
a proteção das matas e das ocorrências ecológicas com o 
desenvolvimento da economia local”, conclui Brambilla.

No dia 10 de março, acontecerá uma audiência pública 
para discutir a questão. o encontro será realizado 
às 9h, no anfiteatro Ópera, em ponta Grossa. 



Ampliação da cobertura do Proagro Mais é 
conquista para agricultor familiar
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Reinvindicações das Federações do Sul foram atendidas e começam a valer em julho de 2017.

Foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) 
algumas alterações no programa de Garantia da atividade 
agropecuária da agricultura Familiar (proagro Mais) e do 

programa de Garantia da atividade agropecuária (proagro). 
para os agricultores familiares há uma boa notícia, a ampliação 
da cobertura do produtor amparado pela Garantia de Renda 
Mínima subiu de R$ 20 mil para R$ 22 mil por ano. para 
plantações de verduras, legumes e de lavouras permanentes, 
como fruticultura, o valor dobrará de R$ 20 mil para R$ 40 mil. 

Essa alteração, válida a partir de julho de 2017, pode ser 
considerada uma vitória da FETaEp e das outras Federações 
do Sul. “Nós levantamos essa pauta da ampliação da 
cobertura na reunião da Região Sul. No ano passado tivemos, 
em porto alegre, uma reunião com o secretário especial de 
agricultura Familiar e Desenvolvimento agrário, José Ricardo 
Ramos Roseno, quando iniciamos a articulação para alterar a 
cobertura”, conta o presidente da FETaEp, ademir Mueller.

• Diretores da FETAEP – Marucha Vettorazzi, Marcos Brambilla, Ademir Mueller 
e Claudio Rodrigues (esq. para dir.) - em primeira reunião com o secretário especial 
de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Ramos Roseno.

para o secretário de política agrícola da Federação, Marcos 
Brambilla, essa é mais uma conquista para o trabalhador rural. 
“Esse instrumento assegura um montante determinado de renda 
ao produtor como incentivo para a permanência na atividade 
rural em caso de perda do empreendimento”, esclarece.

o CMN aumentou as alíquotas aplicadas nos prêmios do 
seguro. a elevação vale para o proagro e proagro Mais, 
destinado aos agricultores familiares. os produtores cobertos 
pelos dois programas terão de pagar um adicional de 2% a 
6,5% do valor financiado para fazer o seguro da lavoura. 

De acordo com o Banco Central, a elevação foi necessária 
para adequar o preço do seguro agrícola às culturas de 
maior risco. Com adicional de 6,5% sobre o valor financiado, 
as culturas que pagarão a maior alíquota de seguro sobre a 
lavoura são ameixa, maça, nectarina, pêssego, cevada e trigo.

para incentivar o produtor a ser mais zeloso nas técnicas 
agrícolas e compensar a elevação das alíquotas, o CMN 
estendeu para o proagro tradicional o bônus para produtores 
que não usam o seguro durante a safra. até agora, somente 
os produtores familiares cobertos pelo proagro Mais 
contavam com o bônus, que diminui o adicional em 0,25 ponto 
percentual se o produtor não pedir a cobertura em um ano, 
mas aumenta em 0,5 ponto percentual o custo de adesão 
no ano seguinte caso o produtor tenha algum imprevisto 
e precise acionar o seguro. a extensão do bônus valerá a 
partir de 1º de julho de 2017, quando começa a nova safra. 

BônusAlíquotas

Estudo feito pela Fundação ABC delimita o novo perímetro em 126 mil hectares.
Assembleia Geral da FETAEP
Novo piso salarial da categoria é aprovado por unanimidade.

a assembleia Geral Extraordinária da FETaEp, que aconteceu nos dias 
23 e 24 de fevereiro, reuniu 109 dirigentes sindicais e aprovou temas 
importantes para a categoria. Entre elas, a pauta de negociação 

da Convenção Coletiva de Trabalho que representará os trabalhadores 
nos municípios que não contam com a atuação de um Sindicato laboral. 
a pauta CCT foi aprovada por unanimidade pelos delegados e delegadas 
em condições de voto. a aprovação da pauta abre as negociações entre 
a FETaEp e FaEp e entre os Sindicatos patronal e laboral. para 2017, a 
proposta salarial de piso da categoria trabalhadora rural é de R$ 1325,49 
- com um reajuste de 10% sobre o piso da proposta do ano anterior.

após a deliberação da pauta, a FETaEp – mediante a coordenação do 
presidente ademir Mueller – expôs à base as suas principais ações e 
projetos encabeçados pelas secretarias de assalariados e previdência Rural 
(Carlos Gabiatto), agrícola (Marcos Brambilla), Formação e organização 
Sindical (Claudio aparecido Rodrigues), agrária, Juventude e Meio ambiente 
(alexandre leal) e Mulheres e políticas Sociais (Marucha vettorazzi). Um dos 
temas que ganhou destaque na reunião foi a pEC 287, que trata da Reforma 
da previdência. “Diante das discussões, sentimos a necessidade de aprovar 
diversas mobilizações, que serão realizadas em março, contra a retirada 
dos direitos previdenciários dos trabalhadores rurais”, declarou Mueller.

• Aprovado por unanimidade novo piso salarial.

• Assembleia lotada define ações contra 
a proposta da Reforma da Previdência.



Aconteceu

a FETaEp realizou, no dia 14 de fevereiro, o Coletivo de Finanças. Na ocasião, foram tratados 
temas como seguro de vida, recolhimentos e contribuição confederativa e sindical.  Entre os 
informes, a seguradora aXa Seguros realizará a cobertura de vida para os agricultores 
aposentados, tendo validade contratual no decorrer de 2017 até o ano de 2018. os sinistros 
ocorridos até 30 de novembro de 2017 serão ressarcidos pela paN Seguros.

Sobre a contribuição sindical, a empresa de cobranças SoS Sustentar atualmente atua em 50 
municípios, mas pretende até o final de 2017 cobrir todo o estado do paraná. o secretário de 
Finanças e administração, Claudio aparecido Rodrigues, ressaltou a importância da contribuição 
realizada pelos agricultores assalariados rurais e agricultores familiares. “a partir dela, podemos 
fortalecer o Sindicato de uma maneira sustentável”. 

Durante o Show Rural, representantes da FETaEp visitaram diversos parceiros, entre 
eles o EMaTER.

a Comissão Nacional de Mulheres da CoNTaG promoveu, no dia 1º de fevereiro, uma ação contra a 
Reforma da previdência no aeroporto de Brasília. os parlamentares que chegavam ao local foram 
recepcionados com cartazes e com a mensagem bem clara do posicionamento das Margaridas.  
a secretária de Mulheres e de políticas Sociais da FETaEp, Marucha vettorazzi, esteve presente.

FETaEp – representada por ademir Mueller, Marcos Brambilla, Claudio Zeni, alceu Fleck e 
Claudio Rodrigues - em visita aos diretores da CoopavEl Dilvo Grolli e Rogério Rizzardi, 
durante Show Rural. 

o secretário de Estado da agricultura e do abastecimento, Norberto ortigara, em visita ao 
estande da FETaEp no Show Rural assinou o banner “Jovem, não fique só! Fique sócio do 
Sindicato”.

FETaEp – representada pelo vice-presidente Marcos Brambilla, secretário de assalariados e 
previdência Carlos Gabiatto, assessor da Regional 6 Evaldo Turci – com o prefeito de Cascavel 
leonaldo paranhos da Silva no Show Rural.

No Show Rural, o presidente da FETaEp, ademir Mueller, recepcionando o ministro da agricultura 
Blairo Maggi e o secretário de Estado da agricultura e do abastecimento Norberto ortigara.


