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Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná.

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.
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inovação no 
campo

Fetaep participa da 34ª 
edição do Show Rural 
Coopavel, que traz o que há 
de mais novo em produtos e 
soluções para o campo



Chegamos a 2022 com expectativa de retomada, de melhores 
ventos e novos rumos. Começamos o ano com o retorno do Show Rural 
Coopavel, a primeira feira de agropecuária do calendário nacional, 
chega – depois de dois anos de pausa – trazendo inovação, tecnologia, 
perspectivas de mudanças e de incremento para as atividades agríco-
las. A Fetaep está no Show Rural e atesta que nem o céu é o limite para 
tantas modernidades. Mas lembramos que nossos pés estão fincados 
na terra, o nosso lugar, de onde vem nosso sustento. A tecnologia, a 
inovação e a informação são fundamentais para tornar a nossa terra 
melhor, a nossa atividade mais produtiva, segura e rentável. Estamos 
recebendo caravanas de agricultores familiares aqui na feira, mos-
trando as novidades e o trabalho que desenvolvemos junto aos sindi-
catos para tornar o campo um lugar mais justo e mais produtivo. 
Acompanhe as notícias diretamente de Cascavel nos canais de comu-
nicação da Fetaep.

Este começo de ano, no entanto, vem com outra notícia que está 
tirando o sono dos nossos produtores: a estiagem. Desde dezembro, a 
crise hídrica vem impactando gravemente as atividades da agricultura 
familiar, com registro de perdas em quase todas as culturas, impactos 
econômicos e falta de água para consumo e irrigação.  A Fetaep vem 
cobrando medidas emergenciais dos governos estadual e federal, que 
atendam a agricultura familiar, a força de trabalho que coloca alimento 
em mais de 70% das mesas dos brasileiros e foi fortemente impactada 
pela falta de chuvas.

E, para encerrar a edição, uma lembrança que nos enche de orgulho 
e de planos. A realização, em dezembro passado, da 
AgriFamiliar 2021, na sede da Fetaep, foi um sucesso e 
abriu caminho para a criação de um canal efetivo de 
comercialização e interação entre os agricultores e o 
público, além de promover a qualidade e a variedade 
dos produtos da agricultura familiar do Paraná todo. 
Durante a feira foram feitos contatos, negócios e pros-
pecções, que mostram o valor e a qualidade dos 
nossos produtos e que teremos muito mais tra-
balho pela frente. 

Boa leitura! 
Marcos Brambilla
Presidente da Fetaep        
 

FEVEREIRO 2022

DA SALA DE AULA PARA A VIDA

Professores que desejam utilizar o Programa Agrinho em sala de aula neste 
ano letivo, já podem solicitar - gratuitamente - o material didático do Programa. 
Em função da pandemia do novo coronavírus, nos últimos dois anos o programa 
migrou para o meio digital, onde trabalhou temáticas como foco na saúde, 
utilizando para isso novos recursos digitais, como jogos e ferramentas interativas.

No ano de 2021 as escolas paranaenses receberam o novo material 
didático do programa, que foi revisado e reeditado, de modo a manter o 
conteúdo atual e em sintonia com o universo dos jovens. Para receber os 
materiais (do professor e do aluno), as escolas devem entrar em contato com 
o SENAR-PR até o final de fevereiro para solicitar o material didático.

Principal ação de responsabilidade social do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
o Programa Agrinho foi a campo pela primeira vez em 1996, consolidando-
se ao longo do tempo como uma das principais iniciativas educacionais 
do Paraná, trabalhando temas transversais ao ensino convencional, como 
cidadania, saúde e meio ambiente. No segundo semestre do ano, são 
abertas as inscrições para o Concurso Agrinho, que avalia e premia as 
melhores iniciativas de alunos e professores no âmbito do Programa. A 
iniciativa deu tão certo, que o Programa Agrinho já foi “exportado” para 
vários outros Estados brasileiros.

Tecnologia, informação, 
união e luta para tornar  
o campo cada vez  
mais rentável
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Expediente 

PR tem maior  
salário  mínimo regional 

Negociações do preço do tabaco

A Fetaep, representada 
pelo diretor Amaury 
Denck e pelo presidente 
d o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores de Ivaí, 
Claudinei Brylak, inte-
grou a comissão de 
representação dos pro-
dutores de tabaco 
durante as negociações dos preços de tabaco. A safra 2021/2022 
já tem nova tabela de preços de tabaco acordados com a JTI. A 
negociação fechou com 19,25% de reajuste para o Virgínia e o 
Burley e R$ 1,00 de complemento para as classes de Virgínia, 
com qualidade superior, como plus. A JTI foi a única empresa a 
propor um reajuste acima do custo de produção e mais um per-
centual de 5 pontos percentuais de rentabilidade ao produtor de 
tabaco. Para a Fetaep e os STTRs do Paraná, esta negociação é 
muito importante e as entidades vão continuar defendendo os 
interesses e valorização dos produtores de tabaco. 
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Fetaep assume vaga na Cejuv

Em janeiro, aconteceu a 
cerimônia de posse dos 
conselheiros represen-
tantes das entidades da 
sociedade civil eleitas 
para ocupar uma cadeira 
no Conselho Estadual de 
Juventude (Cejuv), vin-
culado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), e dos representantes governamentais. A Fetaep integra 
o conselho por meio do seu secretário de juventude, Alexandre 
Leal dos Santos. Para ele, o Conselho tem um papel importante 
na discussão das demandas e das proposições da juventude 
rural e trabalha para defendê-las junto ao Governo do Estado.

Mulheres em ação 

A Secretaria de Mulheres da Fetaep se reuniu 
virtualmente com as Coordenadoras Regionais, 
para fazer o planejamento anual das estratégias 
de base. Com base nisso, as ações serão traça-
das pelas coordenadoras regionais, com os 
representantes, coordenadores e assessores 
na Regional.

Campanha de sucesso 

A Campanha de Fortale-
cimento e Organização do 
A g r i c u l t o r  F a m i l i a r  e 
Assalariado Rural do Paraná 
2021 foi um sucesso! Os 
Sindicatos dos Trabalha-
dores Rurais de todas as 
regiões contaram com participação recorde, que chegou a 
341.605 cupons, 125.992 a mais do que em 2020. A ação tem 
como objetivo fortalecer a relação dos associados com os sindi-
catos. Os vencedores dos sorteios levaram 4 motos, 20 smart 
tvs, 2 notebooks e 2 smartphones.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou o 
decreto 10.137/2021, que fixa os novos valores do salário 
mínimo regional, que passa a valer desde já, mas com o 
pagamento retroativo a 1º de janeiro. Maior piso regional 
do País, o reajuste neste ano é de 10,16%, o que equivale 
a 100% do Índice Nacional de Preços ao Con sumidor 
(INPC). Os salários variam de R$ 1.617 a R$ 1.870, depen-
dendo da categoria profissional. O salário mínimo regional 
é uma referência para a negociação das categorias sindi-
calizadas e uma garantia para aquelas que não têm sindi-
cato ou acordos e convenções coletivas de trabalho. A 
medida vale exclusivamente para os empregados que não 
tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho.

“Desde 2006, quando foi criado o salá rio mínimo regio-
nal, a Fetaep e a Fetarp estão presentes nas negociações 
em defesa do trabalhador rural. É uma batalha longa e con-
tínua, que exige muitas vezes o convencimento dos sindi-
catos patronais e do próprio Governo do Estado. 
Consideramos uma vitória conquistarmos para a nossa 
categoria um piso superior ao salário mínimo federal e com 
um ganho real para os nossos trabalhadores”, comenta 
Carlos Alberto Gabiatto, presidente da Fede ração dos 
Trabalhadores Assalaria dos Rurais do Paraná (Fetarp).

O salário mínimo regional do Paraná sempre foi esta-
belecido em patamares superiores aos do salário mínimo 
nacional (R$ 1.212,00). O reajuste no Estado utiliza o 
mesmo índice aplicado nacionalmente, baseado na varia-
ção do Índice Nacional de Preços ao Consu midor (INPC) 
do ano anterior.

São quatro faixas salariais, que beneficiam técnicos de 
nível médio; trabalhadores de serviços administrativos do 
setor de serviços e vendedores do comércio em lojas e mer-
cados; trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e 
pesca; da produção de bens e serviços industriais; e de 
manutenção e reparo. Na primeira faixa, voltada aos traba-
lhadores agropecuários, florestais e da pesca (grande gru-
po 6 da Classificação Brasileira de Ocupações), o salário 
mínimo passa para R$ 1.617,00 (R$ 7,35 por hora).

2 3



Há registros de perdas 

em quase todas as 

culturas, como milho, 

soja, arroz, hortifruti, 

tabaco, pecuária de 

corte e de leite.

ESTIAGEM

Federações do Sul cobram medidas 
emergenciais do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento em apoio à 
agricultura familiar

A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná 
(FETAEP) e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais vêm desde dezembro 
alertando as autoridades estaduais e federais sobre os riscos da grave estia-
gem que atinge o Paraná. Com os primeiros relatos de dificuldades no campo, 
a Fetaep elaborou um documento registrando a situação e cobrando do 
Governo do Estado do Paraná e do Governo Federal medidas emergenciais 
de apoio aos agricultores familiares, impactados com a crise hídrica. Há 
registros de perdas em quase todas as culturas, como milho, soja, arroz, 
hortifruti, tabaco, pecuária de corte e de leite.

Entre os desdobramentos da estiagem, estão desde a queda na 
produção até o aumento do seu custo, devido à alta demanda por pro-
dutos, quebra na produção de grãos (insumos importantes para a cria-
ção de gado, aves, suínos e produção leiteira), sem contar a falta de água 
para irrigação e consumo. A crise hídrica severa está levando agricultores 
a se desfazerem de seus animais de produção e inclusive de plantações/
hortas que foram desativadas em função da falta de água para os cultivos.

“Uma parte desses agricultores financia a implantação de suas lavouras 
com os recursos do PRONAF e conta com o seguro do Proagro, que deverá 
solucionar em parte a situação. Mas há uma grande parte de agricultores 
que não financia e produz com recursos próprios e, nestes casos, a situação 
é mais grave ainda, já que estão sem recursos, sem produção e sem seguro”, 
comenta Marcos Brambilla, presidente da Fetaep, que alertou sobre esta 
questão junto às autoridades, inclusive durante a visita da ministra da 

Paraná sofre com 
pior estiagem dos 
últimos anos

Fotos: Gilson Abreu/AEN

Agricultura, Pecuária e Abaste cimen to, Tereza 
Cristina, em janeiro, além de reforçar a necessida-
de de intermediação das negociações e financia-
mentos desses agricultores, buscando a prorro-
gação de prazos e abatimentos de parcelas.

Documento
As três federações do Sul (Fetaep, Fetaesc e 

Fetag-RS), além da Contag, encaminharam ao 
MAPA um documento único com as pautas da 
agricultura familiar na região. O objetivo é agilizar 
as ações emergenciais do governo. As demandas 
das entidades incluem: renegociações das dívidas 
de crédito rural por até 180 dias, com bônus de 
adimplência e repactuação com prazo de 10 anos; 

criação de linha de crédito emergencial com limite 
de R$ 80 mil por família, sem taxa de juros e com 
prazo de 10 anos para o pagamento, além de linhas 
de crédito para cooperativas e para retenção de 
matrizes; para o seguro rural e o Proagro, redução 
nos prazos para análise das perdas e para comuni-
cação do resultado sobre os pedidos de cobertura; 
alinhamento com as seguradoras sobre as meto-
dologias das vistorias nas áreas para que elas 
sejam de acordo com a que é utilizada para o 
Proagro; subsídio de 30% para o milho balcão da 
Conab e realocação dos estoques para os estados 
do Sul; auxílio emergencial para agricultores ins-
critos no CadUnico no valor de R$ 2,5 mil e para 
mulheres agricultoras no valor de R$ 3,5 mil, 

ambos por unidade familiar; aquisição de leite 
emergencial para fomentar a manutenção dos 
preços pagos ao produtor; fortalecer a modalida-
de de compra com doação simultânea de alimen-
tos dentro do Programa Alimenta Brasil para os 
agricultores em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica; fortalecimentos dos fundos 
estaduais para aplicação em captação, armaze-
namento e distribuição de água e para fomentar a 
distribuição de sementes; flexibilizar a captação e 
o armazenamento de água alterando legislação 
federal; ampliação do zoneamento agrícola; e 
regulamentação da Lei 14.25/21.

Perdas
Um relatório do Departamento de Economia 

Rural (Deral), da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento, estima prejuízo 
prévio de R$ 25,6 bilhões na safra de grãos do 
Paraná em 2021/22, em razão da estiagem que 
atinge o Estado de forma severa desde 2019. O 
levantamento foi entregue ao MAPA. Com o diag-
nóstico mais preciso dos estados, o Ministério da 
Agricultura vai avaliar as medidas que devem ser 
tomadas junto aos produtores rurais. A primeira 
delas seria agilizar a liberação das áreas para o 
plantio da safrinha, que poderia mitigar as perdas 
dessa primeira etapa. 

Outras iniciativas seriam a liberação de crédi-
to para custear as novas lavouras e dar mais cele-
ridade para o pagamento do seguro rural. “Estão 
comigo não só o time do Ministério da Agricultura, 
como também a Conab, a Embrapa, o Banco 
Central e o Banco do Brasil. Trouxemos os técni-
cos para fazer essa avaliação, chegar em Brasília 
e encaminhar as ações que podem ser tomadas. 
Não há um modelo pronto do que o governo fede-
ral possa fazer, mas temos que dar agilidade para 
as medidas que já são previstas para a área”, afir-
mou a ministra.

A região Oeste é a mais atingida pela quebra 
de safra no Paraná, com redução prevista de 
71% na colheita de soja, de 65% na de milho e de 
60% na primeira safra de feijão, podendo somar 
R$ 8,1 bilhões de prejuízo. A queda, porém, 
abrange todas as regiões, com perda média 
estimada de 39% na lavoura de soja, 36% no 
milho e 30% no feijão.

A cultura de soja, que tem a maior área planta-
da do Estado, é a que deve amargar os maiores 
prejuízos. Com produção inicial prevista em cerca 
de 21 milhões de toneladas, os números parciais 
do Deral mostram que a colheita não deve passar 
de 12,8 milhões de toneladas. São quase 8,2 
milhões de toneladas a menos, fazendo com que 
os produtores deixem de receber R$ 23 bilhões.

Na produção de milho, das 4,3 milhões de 
toneladas inicialmente previstas, aproximada-
mente 2,7 milhões de toneladas devem ser 
colhidas – redução de 1,5 milhão de toneladas e 
prejuízo de R$ 2,2 bilhões. Já a lavoura de feijão, 
cuja estimativa inicial era de 275,8 mil tonela-
das, deve ter redução de 83,9 mil toneladas e 
passar para 191,9 mil de toneladas, perdendo 
R$ 361,8 milhões.

"Estão comigo não só o time do Ministério da Agricultura, como tam-
bém a Conab, a Embrapa, o Banco Central e o Banco do Brasil.  Não há 
um modelo pronto do que o governo federal possa fazer, mas temos 
que dar agilidade para as medidas que já são previstas para a área” 

Tereza Cristina, ministra da agricultura, na foto em visita ao Paraná,  
com o vice-governador Darci Piana e o secretário da Seab, Norberto Ortigara

Um relatório do 
Departamento de 

Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Estado da 

Agricultura e do 
Abastecimento, estima 

prejuízo prévio de  
R$ 25,6 bilhões na safra 

de grãos do Paraná 
em 2021/22
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EVENTO

Novidades
A novidade no setor da avicultura será um 

ambiente para a demonstração das mais atuais e 
sofisticadas tecnologias para as granjas. Fora do 
período da feira, o espaço vai ser empregado como 
uma escola para a capacitação de profissionais e 
gestores desse tipo de empreendimento. Outra novi-
dade na área pecuária é a parceria inédita do Show 
Rural com a Ovinopar, a Associação Para naense de 

Fotos: Divulgação/Show Rural Coopavel

Show Rural  
traz inovação 
e tecnologia 
para o campo
Fetaep participa do evento  
em Cascavel e integra  
espaço especial para a  
agricultura familiar

Já está no ar o Show Rural Coopavel 2022. E a Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores Familiares (Fetaep) e os Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais estão em campo para ver os lançamentos, as inovações e as tecnolo-
gias apresentados na 34ª edição da feira, que acontece entre 7 a 11 de feverei-
ro, além de receber as caravanas de agricultores familiares que vão ao Show 
Rural para ficar por dentro das novidades. “Este é um grande evento de tec-
nologia e inovação, que serve de estímulo ao desenvolvimento dos nossos 
agricultores, que podem aderir às modernidades apresentadas, conhecer 
equipamentos que vão ajudar a diversificar as propriedades, além de promo-
ver a participação maior de mulheres e jovens nas atividades”, comenta 
Marcos Brambilla, presidente da Fetaep.

Neste ano, o espaço da Fetaep, dedicado à agricultura familiar, conta com 
a participação da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e 
do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. O estande tem 450m², 
onde os produtos serão expostos e comercializados por 30 expositores entre 
cooperativas e associações. O pavilhão conta ainda com espaços de bioener-
gia e energias renováveis e novas cultivares A feira é uma oportunidade de 
verificar diversas possibilidades que podem ser aplicadas e fazer com que se 
tenha rentabilidade com sustentabilidade no campo, como vitrine agroeco-
lógica, produção sustentável, plantas medicinais, olericultura, fruticultura, 
agroindústria familiar, pecuária, promoção social e cidadania, piscicultura, 
paisagismo, turismo rural, energias renováveis e pesquisa. 

“A federação e os sindicatos estarão lá honrando o compromisso de aju-
dar no desenvolvimento dos agricultores, dar informação e mostrar todo 
trabalho que é feito para melhorar a vida no campo”, diz Marcos. Neste ano, a 
Fetaep recebe cerca de 50 caravanas de agricultores para conhecer o evento 
e se atualizar no que há de mais moderno no mercado do agro. 

Geral
Promovido pela Coopavel Cooperativa Agroindustrial, o evento, que 

acontece em uma área de 72 hectares, abre o calendário anual de feiras 
agrícolas, como uma das maiores feiras do Brasil. E, desde sua criação, tem 
como principal objetivo a difusão de tecnologias voltadas ao aumento de 
produtividade de pequenas, médias e grandes propriedades rurais. Ele 
funciona como uma vitrine tecnológica que facilita o acesso de produtores 
rurais a equipamentos e técnicas que auxiliam a produzir mais e melhor, 
mesmo com severas adversidades climáticas, uma nova constante impos-
ta pelo aquecimento global.

Criadores de Ovinos. Esse é um segmento em expan-
são e os visitantes terão a oportunidade de ver o 
melhor das raças criadas no País e entender sobre as 
possibilidades que a atividade abre aos criadores.

No Boulevard da Inovação, avenida que atra-
vessa de uma ponta a outra a estrutura de mais de 
8 mil m² que vai abrigar as atrações do Show Rural 
Digital, alguns dos principais ecossistemas de ino-
vação do mundo. Entre as atrações, o Iguassu 

Valley Show, um fórum de inovação aberta com 
palestra magna do empresário Luiz Donaduzzi, 
diretor do Biopark, o Fórum de TI das Cooperativas 
do Brasil e a primeira reunião do ano, no espaço 
Sebrae, do Sistema Regional de Inovação. O SRI é 
ligado ao Programa Oeste em Desenvolvimento, 
que reúne 65 entidades focadas em buscar avan-
ços estruturais e contribuir com o desenvolvimen-
to da região. A programação reserva também o 

Boot camp, uma espécie de simulado para que 
start ups inscritas possam aprimorar pitchs que 
farão em outro evento, o Like a farmer, que aproxi-
mará líderes de empresas de inovação de investi-
dores. Fora isso, será realizada também a marato-
na de tecnologia, o Hackathon, que envolve profis-
sionais das mais diferentes formações acadêmi-
cas na solução de problemas que costumam ser 
enfrentados na agricultura e pecuária.

Evento acontece em 

área de 72 hectares e 

conta com mais 400 

expositores de áreas 

distintas.

Feira apresenta 

produtos e soluções 

tecnológicas para 

tornar o trabalho no 

campo mais eficiente e 

sustentável.
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Feira aconteceu em 
dezembro na sede da 
Fetaep e criou um 
importante canal de 
comercialização e 
interação entre a 
agricultores familiares  
e o consumidor

A realização
de um sonho

Diretoria da Fetaep na abertura da AgriFamiliar 2021.

Abelha Brasil. Adriana Boatchuk Marconato. Amucafé. Aopa.Agroindústria Dani.

Funcionários da federação participam da feira. Marcos Brambilla, presidente da Fetaep, durante a abertura oficial do evento.
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A Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores Familiares do Paraná (FETAEP) 
abriu as portas da sua casa para o público curiti-
bano e, em cinco dias, transformou sua sede em 
um festival de gastronomia, venda de produtos da 
agroindústria familiar, negócios e contatos. A 1ª 
Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Fami-
liar, a AgriFamiliar Paraná, que aconteceu em 
de zembro de 2021, foi a realização de um sonho 
da Fetaep, que conseguiu, com o evento, promo-
ver a qualidade e a variedade dos produtos da 
agricultura familiar do Paraná todo e estabelecer 
um espaço cativo no mercado da capital. 

A feira nasceu com a missão de amenizar os 
efeitos da crise econômica para quem vem do cam-
po, criar um novo canal de comercialização e inte-
ração entre os agricultores e o público. E o que se 
viu foi muito mais do que isso. “Foi uma grande 
oportunidade depois de dois anos de espera. 
Conseguimos efetivar vários negócios, fazer 
prospecção para vendas futuras e chegamos a 
movimentar, durante a feira, cerca de R$ 500 mil. 
E temos a expectativa de muito mais. Isso é um indi-
cativo de que os participantes em geral deverão 
melhorar e ampliar sua produção, o que vai gerar 
mais desenvolvimento e melhorar os negócios”, 
comenta Marcos Brambilla, presidente da Fetaep. 
Ele ainda destaca que muitos dos empreendimen-
tos participaram pela primeira vez de um evento 
deste porte, o que os torna mais preparados e pron-
tos para diversificar e especializar seus negócios. 
“Isso tem um grande valor, pois eles assumem um 
compromisso com a qualidade da sua produção, é 
uma grande oportunidade de desenvolvimento e 
de buscar novos mercados”, diz. 

Autoridades e representantes de instituições do agro e patrocinadores participam da aber-

tura do evento. Estiveram presentes Governo do Estado do Paraná, IDR-PR, FAEP, Senar, 

Sistema Ocepar,  Sebrae-PR, Adapar, Prefeitura de Curitiba, Contag, Banco do Brasil, 

Cresol, Sicredi, Afubra, Ceasa.

Secretário de estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, visita a feira e é recebido por funcionários e diretoria da Fetaep.

O presidente da Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná 

(Fetarp), Carlos Alberto Gabiatto, recebeu a visita de Suelen Glinski, presidente 

do Conselho Estadual do Trabalho, o deputado Luiz Fernando Mainardi, do Rio 

Grande do Sul, além de outros conselheiros. Deputado Professor Lemos visita a AgriFamiliar.

Diretoria da Fetaep recebe a visita das diretoras da Contag Vânia Marques  

Pinto e Sandra Bonetti 
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A secretária de mulheres da Fetaep, Ivone Francisca 
de Souza, destaca a importância do papel das mulheres e 
das famílias no desenvolvimento das agroindústrias que 
compuseram a feira. “As mulheres têm grande participa-
ção no processamento da produção dentro das proprie-
dades. Trazer esses produtos de qualidade diretamente 
ao consumidor final valoriza e fortalece a agroindústria 
familiar do Paraná. É muito gratificante para as mulheres 
rurais verem seu reconhecimento profissional”, comenta.

Para o secretário de jovens da Fetaep, Alexandre Leal 
dos Santos, a juventude rural também teve destaque no 
evento, mostrando que a diversificação nas propriedades 
é um bom negócio e um importante caminho para a suces-
são rural. “Ver diversos jovens comercializando os produ-
tos da sua família, se destacando e dando novos rumos 
para suas propriedades, serve de incentivo para outros, 
além de importante troca de informações. Esta é uma for-
ma eficiente e viável de fazer com que os jovens permane-
çam no campo e tenham um futuro promissor.” 

Os planos são de tornar o evento parte do calendário de 
feiras de Curitiba, além de realizar edições regionais. A fei-
ra é realizada em parceria com o Senar, o Governo do 
Estado, através da Secretaria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento, o Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e a 
Prefeitura de Curitiba, e conta com o patrocínio de Cresol, 
Sicredi, Banco do Brasil e Governo Federal, Sistema 
Ocepar e Copel.

Aprosud.

Banco do Brasil. 

Café Mori.

Cafpal. Cercopa.

Coacipar. Coafaso. Codaf. Contag.

Café Ravar.

Beira Parque.

Aspag. Coofamel. Coopase.

Coopercandi. Coopersanta.

Copel.

Defumados Lapeano.

Doce Sabor. Doces Gariet.

DJ Zimmermann Doces.

Di Turra.

Coratho.

Da natureza.

Coopervereda.

Copasol.

Cooperativa Central da Reforma Agrária.
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Fetaep. LS Gurski. Sicredi.

Vida Orgânica Alimentos Amábile.

Klasener.

Oficina com Gabriela Carvalho,  Quintana 

Gastronomia. 

Oficina de meliponicultura com Benedito Iczai, da 

Abelha Brasil.

Oficina Vania Krekniski, do Limoeiro Casa de 

Comidas. 

Leckzuk.

Vinícola São Francisco de Sales. Frutipérola.

Sítio Farias.

São José.

Doces Mambore.

Laticícinios Bach. Machulek. Madreselva.

Queijaria Vidalat. Quina Amarela. Rancho do Mel.

Recanto da Natureza Terra Livre. Rosas Metta. Salvan.
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