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Empreendedor
Rural discute a
Agricultura Digital

A FETAEP esteve presente mais um ano no
Encontro Estadual de Empreendedores e
Líderes Rurais, realizado em 14 de novembro,
no ExpoTrade Pinhais. O evento marca o
encerramento do Programa Empreendedor
Rural (PER), do qual a Federação é parceira
com a FAEP/Senar-PR e Sebrae.
O evento reuniu mais de 5 mil produtores
rurais, líderes sindicais, políticos e
representantes de entidades para
discutir sobre como a tecnologia pode
ser aliada à agricultura. Cascata digital,
drones, óculos simuladores de realidade
virtual e palestras refletiram o tema
Líderes Rurais e Agricultura Digital.
O PER completa 15 anos, e a FETAEP
acompanha pela 14ª vez o programa que
já capacitou mais de 23 mil trabalhadores
e produtores rurais, que tem o objetivo de
trabalhar o campo por meio de projetos e
técnicas modernas de gestão e tecnologia.
Em seu discurso, o presidente da FETAEP,
Ademir Mueller, parabenizou os participantes,
pois acredita que a qualificação é capaz
de fazer uma transformação social. “A
agricultura precisa cada vez mais de pessoas
como vocês, que buscam a capacitação para
adquirir ou aperfeiçoar a autonomia em seus
planejamentos e ações, administrando os seus
empreendimentos, sejam de grande, médio
ou pequeno porte, com profissionalismo e
competência e ainda abertos a aprender
e aprimorar a sua atuação em uma área
que é um dos principais eixos de base do
mundo: a agricultura”, evidenciou Mueller.
Continua nas páginas 4 e 5.
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Formação sindical foi
prioridade para FETAEP

Editorial FETAEP

Ano de capacitação,
luta e atuação
Chegamos a mais um final de ano. Um ano marcado por lutas,
eventos sociais e políticos e que cobrou uma nova postura do
movimento sindical. O Jornal da FETAEP foi o espaço para contar
a história de nossa classe em meio a esse cenário, mostrar a
qualidade da agricultura e dar destaque a quem se dedica à causa.
Além de dar voz, a FETAEP manteve o compromisso de trazer
capacitação e informação aos trabalhadores rurais. Foram cerca
de 200 atividades formativas em todo o Paraná, mobilizando
cerca de 15 mil pessoas, envolvidas em todas as áreas da
Federação, como Política Agrícola, Formação e Organização
Sindical, Política Agrária e Meio Ambiente, Políticas Sociais,
Assalariados Rurais, Mulheres, Juventude e Terceira Idade.
Temos muito orgulho de ter realizado os cursos da Enfoc
em três regionais. O objetivo principal é formar líderes
sindicais, que disseminem a nossa bandeira, trabalhem
pela qualidade de vida no campo e procurem ferramentas
para melhores condições de trabalho. Em 2018, foram
mais de 100 dirigentes formados e certificados para fazer
um grande trabalho como educadores populares.
As expectativas para o próximo ano são de mais 100
novos educadores, levar 5 mil agricultores ao Show
Rural e capacitar mais de 20 mil pessoas por meio
dos convênios com o Senar/PR e a Emater/PR.

Entrega de casas rurais

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, participou da inauguração de
casas rurais em Virmond, no dia 6 de novembro. O projeto, realizado em uma
parceria entre a FETAEP, o sindicato do município e o Banco do Brasil,
entregou 19 casas e após o ato foi realizado um sorteio.
A família Borik, uma das contempladas, agradeceu às entidades pela
conquista, “em um momento que é tão difícil ter uma casa própria”.

Sindicato em campo

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados de Jandaia do
Sul, Mandaguari, Marialva e Sarandi, Fábio Henrique Amude, e a diretora Elaine
Paggi, fizeram visitas de rotina em Mandaguari e Sarandi, em 7 de novembro. O
objetivo foi verificar se os trabalhadores estão com os salários em dia,
equipamentos de segurança, acesso à água potável, condições de transporte,
entre outros direitos, além de informar sobre a campanha Novembro Azul, que
conscientiza sobre os exames preventivos de câncer de próstata.

Campo Jovem

Fechamos o ano preparando as eleições da nova Diretoria
da FETAEP, para a gestão 2019-2023. Conforme a
previsão estatutária, a convocação para a composição
das chapas foi até 10 de dezembro, no entanto, uma se
registrou, com o candidato a presidente, o atual vicepresidente, Marcos Junior Brambilla. A eleição será em 22
de fevereiro de 2019. Contamos com a sua participação!
Vamos manter a esperança e a luta! Vamos em
frente! Um excelente 2019 e um forte abraço!
Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Em campo. Foi assim o evento do Campo Jovem, na Regional Centro Sul, no
dia 9 de novembro. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente e da
Juventude, Alexandre Leal, recebeu em sua propriedade rural, em Cantagalo,
cerca de 180 jovens e falou sobre estratégias de lutas e práticas sindicais,
PNCF, Grito da Terra e outras conquistas do movimento.

Feira de sementes

O secretário de Políticas Agrícolas da FETAEP, Marcos Brambilla, visitou a 3º
Feira de Sementes Crioula de Apucarana, realizada em 8 de novembro. O
evento realizado pelo sindicato, em parceria com a Emater e a prefeitura,
incentivou a produção orgânica e contou com palestras, concurso de
culinária e troca de sementes entre os agricultores familiares.
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SENAR PR
Regional Norte

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, participou da reunião da Regional
Norte, em Iguaraçu. Ocorrido em 9 de novembro, o encontro teve como
temas a posse da FETARP, o encontro de assalariados, a Marcha das
Margaridas, o Programa Nacional de Crédito Fundiário e a reunião das
trabalhadoras rurais.

Londrina
NOVEMBRO e DEZEMBRO 2018

GINCANA DA SOLIDARIEDADE

O STTR de Londrina recebeu os seus associados no dia 10 de novembro.
Com a casa cheia, o evento contou com a abertura do assessor técnico da
Região Norte da FETAEP, Evalton Turci, o qual falou sobre a importância do
sindicalismo. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente e da
Juventude da FETAEP, Alexandre Leal, tratou sobre a política pública PNCF, e
o presidente do sindicato, Olímpio Cândido Silva Neto, encerrou com um
balanço do trabalho do sindicato em 2018, apresentou a proposta de
trabalho para o próximo ano e relatou sobre programas de governo.

Oficina

Como acontece há quatro anos, no último dia 14 de novembro 109 aprendizes de 12 turmas do
programa Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ), se enfrentaram em uma gincana onde
a solidariedade e o conhecimento técnico são avaliados.
Realizado pelo SENAR-PR, o AAJ tem como objetivo de preparar a nova geração do campo
para o mercado de trabalho, encaminhando os jovens para uma atividade produtiva. No caso
das turmas desenvolvidas nas usinas sucroalcooleiras do Grupo Santa Terezinha, que se
enfrentaram na competição, essas competências são voltadas às atividades de mecânica, mas
existem outros direcionamentos para contemplar as mais diferentes vocações no campo.
Na Gincana Mecânica AAJ, as provas testaram os conhecimentos técnicos adquiridos ao longo
do programa, como metrologia, mecânica, sistemas, transmissão, elétrica e hidráulica. Mas
também houve espaço para a solidariedade, com provas de arrecadação de alimentos e também
de lacres de latas de alumínio, que mais tarde foram trocados por cadeiras de roda e de banho,
e destinadas a asilos da região.
Essas ações provam que os profissionais do futuro deverão ser, além de competentes
tecnicamente nas suas respectivas áreas, também cidadãos solidários e conscientes.

Uma oficina nacional reuniu dirigentes, assessores e contadores de
Federações e da Contag, entre 11 e 14 de novembro. Com o tema Produção,
Processamento e Comercialização: aspectos tributários, fiscais,
previdenciários, sanitários e ambientais, a finalidade foi de promover
estratégias de atuação sindical, de fortalecer a sustentabilidade do
movimento, e de formar e atualizar os participantes.
Para representar a FETAEP, estiveram no evento o assessor jurídico,
Clodoaldo Gazola, a assistente de Política Agrícola, Ana Paula Conter Lara, e
o contador Sergio Luiz Bernet.
O contador, o qual faz parte da comissão de desenvolvimento do E-Social,
explicou que foi uma importante oportunidade de debate sobre segurado
especial no grupo de agricultura familiar, emissão de notas e as
consequências do novo modelo de E-Social.

1º secretário de Finanças e Administração: Alexandre Leal dos Santos
Jornalista Responsável: Renata Souza– SRTE/PR 5703
Colaboradora: Camila da Luz
E-mail: imprensa@fetaep.org.br
Projeto gráfico e diagramação: RDO Brasil - (41) 3338-7054
Impressão: Gráfica Graciosa | Tiragem: 6 mil exemplares | Apoio: Senar-PR
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Encontro Estadual de Empreendedores e
Líderes Rurais trata a inovação na agricultura
Mais de 5 mil produtores rurais prestigiaram o evento

A FETAEP, em conjunto com o Sistema FAEP/
Senar-PR e Sebrae-PR, é parceira no programa que
premiou as melhores iniciativas empreendedoras
no meio rural. O presidente da Federação,
Ademir Mueller, parabenizou os participantes por
demonstrarem comprometimento e anseio de
viver da agricultura e expandir os negócios.

Crédito: FAEP

Alinhado ao cenário atual tecnológico, o Encontro
Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais teve
como tema Líderes Rurais e Agricultura Digital.
O evento ocorreu no dia 14 de novembro, no
ExpoTrade Pinhais, recebeu mais de 5 mil produtores
rurais de todo o Paraná, e é o encerramento
do Programa Empreendedor Rural (PER).

Crédito: FAEP

A tecnologia mudou tudo. E no campo não foi
diferente. Drones, geoprocessamento, análise espacial,
realidade aumentada são utilizados como aliados
para melhorar a produtividade e preservar recursos.

“Muito além dos aspectos de nossa vida pessoal,
a tecnologia influencia drasticamente todos os
setores e não poderia deixar de ser diferente na
agricultura. O universo digital se tornou essencial
aos que desejam obter sucesso. Tudo reflete nas
estratégias de investimento e de planejamento de
qualquer empreendimento, seja ele no campo ou na
cidade. Em se tratando de empreendimento rural,
além dos desafios comuns de uma empresa, há
que se pensar nos fatores naturais que influenciam
diretamente no balanço final”, refletiu Mueller.

Ágide Meneguette revelou que a partir de janeiro
de 2019, o Sebrae-PR será presidido pelo vicegovernador eleito e presidente do Sistema Fecomércio,
Darci Piana, e o desejou uma gestão de muito êxito.
O evento, repleto de homenagens e premiações,
foi acompanhado pela governadora Cida Borguetti,
pelo secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento, George Hiraiwa, Darci Piana, entre
outras autoridades. Para representar a FETAEP,
estavam presentes também o vice-presidente,
Marcos Brambilla, o secretário-geral, Carlos
Gabiatto e o secretário de Juventude, Política
Agrária e Meio Ambiente, Alexandre Leal.
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Crédito: FAEP

O presidente do Sistema FAEP/Senar-PR e
Sebrae-PR, Ágide Meneguette, ressaltou a rapidez
que a produção agrícola está se tornando digital
e utilizando novos processos. “Hoje, o produtor
não precisa mais percorrer a lavoura para verificar
como ela está. Manda um drone. As máquinas e
equipamentos estão cada vez mais sofisticados
e exigindo capacitação cada mais apurada de
seus operadores”, destacou Meneguette.

Palestras discutem o potencial da tecnologia

O encerramento contou com duas palestras que
trataram sobre o uso de novas tecnologias no campo.
O geógrafo e consultor de agronegócio, Abimael
Cereda Júnior, e o palestrante Arthur Igreja foram
enfáticos ao afirmar que as tecnologias devem ser
utilizadas pelo produtor para ajudar a tomar decisões
assertivas e também ressaltaram que o Brasil não
pode mais negar o potencial agrícola que possui.
Abimanel Cereda Júnior explicou que desde a Pré-História
há transformações de técnicas e tecnologias para o
domínio do espaço. “Não é de hoje que o planeta passa
por inovações. Somos movidos por transformações,
a tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser
entendida ou representada sem as suas ferramentas”,
explica Cereda. “O agro irá se redescobrir sempre, porque
estamos constantemente buscando novas soluções,
as quais são descobertas indo a campo”, analisou.

Crédito: FAEP

Crédito: FAEP

Principal papel é tornar as escolhas mais assertivas

“Vivemos em um período de transformação digital”.
Com essa afirmação, Arthur Igreja iniciou a palestra,
mostrando que o que ontem parecia absurdo, hoje
acontece. Um exemplo foi o drone, que poderá ser
utilizado ainda no futuro próximo como transporte.
Atualmente, essa ferramenta pode percorrer uma
área plantada, fazer as imagens e ajudar o agricultor
a identificar um problema específico e já resolvê-lo.
“A tecnologia deve ser usada para acertar. O futuro
é aumentar a produtividade, não mais precisar
de uma grande área de cultivo”, comentou.
Igreja ainda ressaltou que nos últimos 120 anos
da economia brasileira, sempre quando houve
uma grande crise, nos próximos quatro anos,
teve uma melhora significativa. “Graças ao
agronegócio, em 2015 e 2018, por exemplo, a
economia se manteve favorável”, completou.

Primeiros colocados do PER receberam viagem técnica
para conhecer a realidade de produção internacional
Programa incentiva o empreendedorismo rural

“Desenvolvimento de um sistema integrado de
produção agropecuária aplicado ao Sítio Zanovello”,
dos irmãos Criz e Roni Zanovello, de Guarapuava,
ficou em segundo lugar. Com a intenção de integrar
a produção agropecuária e profissionalizar os
serviços prestados, o projeto tem a proposta
de recuperar as áreas degradadas e otimizar as
improdutivas, além de melhorar as atividades como
plantio de soja, milho, feijão, alho e erva-mate.
Aline Almeida Borges, de Rondon, conquistou
a terceira colocação com o projeto “Produzir

batata-doce irrigada – Realizando um sonho
em família”. Este, visa o aumento de produção
com técnicas de irrigação aprimoradas.
“Parabenizo todos os participantes que investiram
o seu tempo se dedicando a um aprendizado que
dialoga com a sua vida, em especial os finalistas,
e também os parceiros e os facilitadores por
acreditarem na capacitação como meio promotor
de mudanças, qualificando sua interferência na
realidade das comunidades locais”, prestigiou
o presidente da FETAEP, Ademir Mueller.

Crédito: FAEP

O encerramento, em grande estilo, do Programa
Empreendedor Rural (PER) de 2018 contou com
a premiação de três projetos. Com o objetivo de
incentivar o empreendedorismo rural e oferecer
suporte ao desenvolvimento de projetos de
negócios para as propriedades, o primeiro
lugar foi dado a André e Adriano Facin, de Céu
Azul. Os irmãos desenvolveram um trabalho
voltado à “Melhoria nos custos de produção da
atividade de frango de corte”, com a finalidade
de investir na produção avícola da propriedade,
melhorando a produtividade e a renda familiar.
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Jurídica

Por Clodoaldo Gazola, assessor jurídico da FETAEP

Quem é empregado rural?
Empregado rural é toda pessoa física que presta
serviços de natureza não eventual a empregador
rural, sob a dependência deste e mediante salário.
O empregado, que presta serviços em área rural
(chácara, sítio ou fazenda), na qual existe algum
tipo de produção agrícola ou pecuária, ainda
que pequena, é considerado empregado rural,
mesmo que o serviço seja feito em poucos dias.
O trabalho rural é regulado pela Lei nº 5.889/1973
e pelo Decreto nº 73.626/1974. Com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, o empregado rural
passou a ter os mesmos direitos dos trabalhadores
urbanos. Dessa forma, também se aplica ao
trabalhador rural o previsto na Constituição
Federal, na CLT e nas demais disposições legais.
As relações de emprego no campo têm
apresentado situações complexas que podem
trazer dúvidas se um determinado trabalhador

é ou não empregado rural. Para diminuir as dúvidas
é importante esclarecer quem é o empregador
rural. Empregador rural é a pessoa física ou jurídica
que explora atividade agroeconômica, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por
meio de prepostos e com auxílio de empregados.
Também é considerado atividade econômica rural a
exploração industrial em estabelecimento agrário.

FETARP participa de Encontro
Regional de Assalariados Rurais

Presidentes assinaram acordo para lutar por melhores condições
de vida e garantia de direitos dos trabalhadores rurais
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Santa Catarina (Fetaesc) recebeu o
Encontro Regional de Assalariados Rurais, nos dias 13
e 14 de novembro. Estiveram presentes também as
Federações Trabalhadores Assalariados Rurais dos
assalariados rurais do Paraná e do Rio Grande do Sul.
Foram avaliadas as negociações coletivas de trabalho
de 2018 e do trabalho com assalariados perante à
Reforma Trabalhista. Rescisão de contrato de trabalho,
informalidade, Mercosul, piso salarial, reivindicações da
classe e projeções para 2019 também estiveram em pauta.
O presidente da Federação dos Trabalhadores
Assalariados Rurais do Paraná (FETARP), Carlos
Gabiatto, falou que é importante a união entre as
Federações para discutir situações que são comuns à
classe, independente do estado. “Na agricultura, 60%
dos trabalhadores exercem as suas atividades na
informalidade , o que ocorre muito mais por falta de
oportunidade e gera má qualidade de trabalho”, explica.
No encontro, Gabiatto assinou o Acordo de
Trabalho e Cooperação Técnica entre as Federações
e a União Internacional de Trabalhadores de
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Alimentação e Agrícolas (UITA). O acordo tem o
objetivo de lutar por uma melhor condição de vida
e garantia de direitos dos trabalhadores rurais.

• Federações discutiram
temas que são comuns no
cotidiano dos assalariados

FETAEP promove capacitação sobre o PNCF
Ao todo, trabalhadores rurais de seis cidades tiveram a oportunidade
de tirar as dúvidas de como se enquadrar no Programa
O secretário de Juventude Rural e Política Agrária
e Meio Ambiente da FETAEP, Alexandre Leal, e o
analista de Projetos de Crédito Fundiário, Matheus
Pereira Ramos, realizaram, entre os dias 19 e 23 de
novembro, a Semana de Capacitação Inicial do Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), em parceria com
a Emater-PR, na Regional Noroeste de Umuarama.
Ao todo, foram seis eventos direcionados à orientar
os trabalhadores rurais e agricultores que têm pouca
terra, acesso precário à terra ou sem-terra sobre
como adquirir financiamento por meio do programa.
“A expectativa é muito grande quando se fala em
crédito fundiário. Estive nos sindicatos de Alto
Paraná, Francisco Alves, Altonia, São Jorge do
Ivaí, Icaraíma e Tuneiras do Oeste, todos os locais
estavam lotados. É prazeroso para quem está na
linha de frente do MSTTR ver o interesse de pessoas

que querem voltar à agricultura ou melhorar a
qualidade de vida no campo”, revelou Leal.
De acordo com o secretário, o interesse dos
trabalhadores que participaram dos cursos em
entender como se enquadrar e quais são os
documentos necessários para iniciar o projeto
mostra que o trabalho do movimento sindical
em lutar por políticas públicas não é em vão.
O produtor rural de Altonia, Marcelo Marcos Nicoleti,
procurou a capacitação para tirar as dúvidas de
como se tornar um beneficiário e revelou que
se sente seguro em ter o apoio do sindicato do
município, da FETAEP e de outras instituições. “O
programa irá ajudar o filho do agricultor a conquistar
e valorizar a sua própria terra e não procurar
mais a cidade para morar”, expressou Nicoleti.
“Dos encontros sairão grandes agricultores e
experiências com êxitos nos projetos. Estamos
gerando uma grande demanda, por isso, no próximo
ano, a missão do movimento sindical será discutir
com o Governo Federal o aumento do volume
de recursos para respondê-la. A FETAEP tem o
compromisso de trazer capacitação e informação,
para que os trabalhadores rurais tenham o sonho
de manter a família no campo, com trabalho, renda
e qualidade de vida”, completou Alexandre Leal.

• Alto Paraná

• São Jorge do Ivaí

• Francisco Alves

• Altonia

• Tuneiras do Oeste
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FETAEP assina termo de cooperação de
programa de cultivo de grãos e pastagens

A finalidade é proporcionar equilíbrio na produção da economia familiar e renda ao produtor rural
O termo de cooperação técnica para a
continuidade do Programa Milho, Feijão e
Pastagens após a colheita do tabaco foi
assinado no dia 11 de dezembro, na sede
da Secretaria do Estado da Agricultura
e do Abastecimento (Seab). O objetivo é
promover a diversificação e o aproveitamento
dos recursos das propriedades rurais.

• Parceria entre governo
e entidades aumenta os
resultados do programa

Crédito: SindiTabaco

Participam do acordo, a FETAEP, o Sindicato
Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco),
a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra),
a Seab, a Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep) e o Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).
O presidente do SindiTabaco, Iro Schünke,
enfatizou que a parceria maximiza os
resultados do programa e atinge o objetivo
de agregação de renda por meio da segunda
colheita anual. O cultivo que restava do tabaco
rendeu cerca de R$ 550 milhões em 2018.

para consumo interno e também para o mercado,
e, como consequência, ocorre a melhora de práticas
ambientais e geração emprego. “Vejo o convênio
como uma ótima oportunidade para a economia
familiar. Todos os produtores de fumo podem
se beneficiar com o programa”, completou.

De acordo com o presidente da FETAEP,
Ademir Mueller, há um aproveitamento de
adubação da terra e a colheita na entressafra

O secretário de Política Agrícola da FETAEP, Marcos
Brambilla, também participou da assinatura da
renovação por mais dois anos do termo.

Regional de Curitiba
realiza curso sobre
criação de galinha caipira
Capacitação qualifica os agricultores
familiares para melhores resultados
na criação e redução de custos
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• Federação investe em
formação para trazer
diversificação de renda
na agricultura familiar

A grande demanda por ovos e frangos caipiras
viabilizou o curso Criação de Galinhas Caipiras, na
Regional de Curitiba, nos dias 19 e 20 de novembro.
O crescimento no mercado vem, especialmente, de
encontro com os consumidores estarem exigindo
produtos para uma alimentação mais saudável.

aves caipiras e retorno monetário aos produtores,
melhorando as condições econômicas das pequenas
propriedades da agricultura familiar regional.

Ministradas pelo professor Ronald de Lucca,
as aulas tiveram o propósito de trazer aos
alunos a compreensão das necessidades das
aves em relação a nutrição, sanidade, manejo
e comercialização. De acordo com Lucca, estes
conhecimentos em conjunto dão uma maior
sustentabilidade ao segmento de criação de

“Facilitar o acesso à informação e melhorar o
conhecimento são os objetivos da Federação, e assim
como a diversificação de renda aos agricultores.
Muitos já trabalham com o produto, e, com o curso
tiveram informações mais técnicas de como aprimorar
a produção e os cuidados com a ave”, explicou o
secretário de Política Agrícola, Marcos Brambilla.

Encontro de gerações permite discutir a
representatividade feminina e do jovem em Colorado
Os trabalhadores rurais de Colorado receberam os
secretários de Juventude e de Mulheres da FETAEP,
respectivamente Alexandre Leal e Marucha Vetorazzi,
no dia 23 de novembro. Na ocasião, foram feitos relatos
sobre o Movimento Sindical, a importância do papel
feminino na agricultura familiar e as políticas públicas
que viabilizam o desenvolvimento da mesma.
“A mulher precisa estar presente e ser protagonista de
sua propriedade”, expôs Marucha. A secretária tratou
sobre a geração extra de renda para as mulheres, o que
resulta em independência financeira e autoestima.
Leal mostrou entusiasmo em discutir sucessão na
agricultura familiar reunindo pais e filhos, pois facilita
a compreensão da família em dar poder aos jovens e
estimulá-los a permanecerem no campo. “A FETAEP

• Sucessão rural e renda extra feminina receberam destaque em evento

tem realizado eventos para discutir o tema, e, para
que facilite a discussão e se esclareçam as dúvidas,
é importante a presença do jovem”, explicou.

Regional Noroeste de Umuarama
realiza evento Mulheres Rurais
A Regional Noroeste de Umuarama produziu, no dia 9 de
novembro, um grande evento para as Mulheres Rurais.
Na realização do encontro, foram apresentadas
histórias e talentos locais. A coordenadora municipal
de Mulheres, Eliete Nespolo, de Iporã, contou a
experiência conquistada com o seu empreendimento
de produção de ovos caipiras e a coordenadora
municipal de mulheres do STTR de Altônia e suplente
da coordenadora Regional, Rozângela Gil, de Altonia,
falou sobre o curso que participou sobre gestão.
A parceria da FETAEP com o Senar-PR e a importância
dos cursos de capacitação que oferecem foram
levantadas pela secretária de Mulheres da FETAEP,
Marucha Vettorazzi. Dialogou ainda sobre a importância
da mulher no desenvolvimento da agropecuária e citou
exemplos de superação e desenvolvimento de atividades
agrícolas em sua propriedade rural junto à família.

conhecimento junto à FETAEP, Senar e Emater;
já a outra, não tinha planejamento da gestão
de sua propriedade. Então, decidem buscar
juntas novas capacitações com as entidades.

• Encontro teve relatos pessoais de
superação na agricultura e peça teatral

Na sequência, o técnico Éder de Oliveira abordou
que na agroecologia, o uso de práticas sustentáveis
de produção de alimentos saudáveis, com redução
da utilização de agrotóxicos, requer um bom
conhecimento de tecnologias. “Muitos pensam
que é uma produção simples, mas pelo contrário,
exige um conhecimento muito maior do clima, da
planta, do solo e da biodiversidade”, esclareceu.
O encerramento teve uma apresentação teatral de
Idalina Ramos e Naiza Araújo. A peça contou a história
de duas produtoras rurais: uma que sempre buscou
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Formação sindical foi prioridade para FETAEP
Em 2018, a ENFOC formou mais de 100 educadores populares
A FETAEP manteve a sua missão de levar
formação sindical e capacitação em 2018. Foram
ofertados diversos cursos para lideranças, jovens
e mulheres. Apenas com a Escola Nacional de
Formação Política Sindical da Contag (ENFOC),
formaram-se mais de 100 novos educadores.
“A ENFOC tem o objetivo de inclusão. Todos
têm algo a ensinar na educação popular,
e, unindo o que cada um sabe, é possível
construir o conhecimento”, defende a
assessora de Formação, Luciana Polizeli.
Para o secretário de Formação e Organização
Sindical, Cláudio Rodrigues, o foco em 2018 foi
formar líderes sindicais atuantes. “O sindicato
deve ser referência nos municípios, mobilizador e
propagandista. Assim, o trabalhador o verá como
uma extensão de sua casa”, explica Rodrigues.

• Mandala representa a produção da agricultura familiar

4º módulo
A Regional de Campo Mourão concluiu a ENFOC
O início do mês de novembro foi marcado pela conclusão
do último módulo do curso da ENFOC na Regional
de Campo Mourão, entre 7 e 9 de novembro. Com a
participação de 37 educandos e educadores, teve como
tema as Novas Bandeiras de Luta e Práticas Sindicais.
O gerente da Regional da Emater, Jairo Martins de
Quadros, abordou a geração de renda. “É importante
o produtor ter interesse em trabalhar com as
novas tecnologias e buscar políticas públicas para
desenvolver as suas terras. O mercado, em sua
maioria, está saturado, por isso, é fundamental ser
criativo para encontrar uma fatia em que se possa
trabalhar com capacidade de produção, qualidade
na gestão e competitividade”, ressalta Quadros.
O secretário de Juventude, Política Agrária e
Meio Ambiente, Alexandre Leal, esteve presente
para falar sobre práticas sindicais e como alia os
compromissos como membro da FETAEP e as
atividades em sua propriedade nos fins de semana.
No Paraná, são cerca de 700 mil agricultores
familiares e mais de 300 mil assalariados rurais. De
23 mil representados na Regional, apenas 4500 são
atuantes. Diante disso, Leal fez a reflexão de como
aumentar a participação da categoria. “É preciso ter
novas práticas, reinventar, reestruturar as ações
e investir em formação para termos bons projetos
socioeconômicos e políticos”, complementa o secretário.

3º módulo
Regional Vale do Ivaí realiza módulo sobre desenvolvimento sustentável
Com o tema Desenvolvimento Rural
Sustentável, a Regional Vale do Ivaí teve
36 educandos e educadores participando
do terceiro módulo da ENFOC. Realizado
nos dias 12, 13 e 14 de novembro, em
Ivaiporã, iniciaram as atividades pela
mandala, observando a diversidade
dos produtos da agricultura familiar e
produções do movimento sindical.
O assessor do convênio FETAEP/Emater
na Regional Noroeste Umuarama e
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educador popular, Éder de Oliveira, fez uma dinâmica
com o grupo para discutir desenvolvimento e
sustentabilidade, para que assim discutissem o
entendimento do que é o termo rural, o espaço em
que vivem, a qualidade de vida e a tradição.
O assessor da Contag na Regional Sul e educador
popular, José Lourenço Candoná, fez considerações
sobre o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário (PADRSS), que busca alternativa
ao modelo de desenvolvimento agrícola. “O PADRSS foi
pensado pelo movimento sindical, planejado para buscar

• Educandos fizeram visita a orquidário na Vivência Pedagógica

Para aliar a teoria à prática, a turma visitou duas
propriedades de educadores populares, uma de
cultivo de orquídeas e outra de rosas. Para a Vivência
Pedagógica, o grupo foi recebido na Cooperativa
Agroindustrial de Corumbataí do Sul (Coaprocor). A
maior cooperativa da agricultura familiar no setor de
fruticultura possui parceria com a marca de produtos
de beleza Natura, fornecendo óleo da semente
de maracujá, faz vendas institucionais para 169
cidades e também para 11 escolas municipais.
O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, esteve
presente no encerramento do curso e falou sobre a
sustentabilidade político-financeira do movimento
sindical, considerando os impactos da Reforma
Trabalhista no processo e ressaltou que agora é o
momento de encontrar caminhos para fortalecê-lo.

e valorizar o espaço rural, que é privilegiado”, comentou.
Candoná. Dialogou também sobre a importância dos
Conselhos Municipais, pois é uma ferramenta de
discussão de investimento de recursos municipais.

• Educandos fizeram plantação simbólica das sementes

• Alexandre Leal passou sua experiência
como líder sindical e produtor agrícola

• Grupo da Regional orgulhoso em formatura
e prontos para transformar o sindicalismo

Com muita emoção, a Transformatura significou
o momento do encerramento do curso e de
um novo papel para os educandos: o de levar
conhecimento e experiência às outras pessoas.

O secretário de Política Agrícola da FETAEP,
Marcos Brambilla, discorreu sobre políticas
públicas para a agricultura familiar e a
importância dos sindicatos neste processo.
“O sindicalismo precisa defender um projeto
alternativo sustentável e solidário. Por isso, é

• Marcos Brambilla tratou sobre as
políticas públicas voltadas à agricultura
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preciso repensar a postura e ser um movimento
mais propositivo. O Brasil é um país mais rural
do que imaginamos, precisamos reconhecer
esta realidade e estarmos presentes na
discussão, por meios de conselhos para defender
nossa categoria”, complementa Brambilla.
A Vivência Pedagógica foi em uma propriedade
de uma das educandas de Lidianópolis, na
qual está montando um pesque-pague.
As dinâmicas fizeram parte do último dia
de curso, e trabalharam a animação, a
comunicação e a memória. Então, o grupo
terminou o módulo com a avaliação de que
a maneira mais simples de se aproximar das
comunidades rurais e multiplicar a mensagem,
é buscar formas criativas e, principalmente,
ouvir a base para compreender as necessidades
locais e encontrar formas de resolvê-las.

• Dinâmica uniu grupo para tratar temas sobre desenvolvimento

4º módulo
Educadores da Regional
Vale do Ivaí encerram formação
Para completar o curso da ENFOC, a
Regional Vale do Ivaí, nos dias 5, 6 e
7 de dezembro tratou sobre Novas
Bandeiras de Luta e Práticas Sindicais.

• Rica Vivência Pedagógica levou os educandos à
Associação de Produtores de Água dos Milagres

O assessor da Contag na Regional Sul e
educador popular, José Lourenço Candoná,
ressaltou o papel dos educadores com a
Regional ao concluir o curso, para desenvolver
e compreender o que é relevante para
ajudar no crescimento local. Candoná tratou
também sobre a importância do sindicalismo
para o desenvolvimento da categoria.
A ligação com o sindicato foi levantada pelo
presidente da Associação de Produtores de
Água dos Milagres e do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural de Ivaiporã,
José Luiz de Paula Dias. “Trabalhar com
essa aliança traz o desenvolvimento da
agricultura familiar. Sem uma entidade
que os represente, o trabalhador não tem
quem lute por ele”, completou Dias.
Com o intuito de falar sobre a história
do movimento sindical e participar da
Transformatura, o presidente da FETAEP,
Ademir Mueller, e o secretário de Formação
e Organização Sindical, Cláudio Rodrigues,
conversaram com os educandos e revelaram
que a missão dos sindicatos é se tornar
referência no município por meio da atuação
e do suporte aos seus associados.
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• As lutas sindicais e a importância da
representatividade da categoria foram levantadas
durante discurso na Transformatura

• Muita emoção e lembranças de todos os módulos
marcaram a Transformatura da Regional Vale do Ivaí

