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“Decidimos criar essa comissão como um instrumento de 
fortalecimento à representatividade feminina. Vamos apoiar 
os grupos de mulheres que já existem nos sindicatos rurais 
e incentivar a criação de novos. Assim, juntos, vamos criar 
um movimento para que as nossas produtoras sejam mais 
respeitadas e valorizadas”

Ágide Meneguette, presidente do
Sistema FAEP/SENAR-PR

“A coordenação da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP 
está realizando um trabalho para incentivar e capacitar as 
mulheres do agro do Paraná, visando o fortalecimento dos 
sindicatos rurais e o aumento da representatividade feminina 
em entidades relacionadas, bem como na sociedade onde 
as mesmas estão inseridas. Uma das ações propostas pelo 
grupo de coordenação foi criar este manual de apoio aos sin-
dicatos, para contribuir com o fortalecimento do grupo local” 

Lisiane Rocha Czech, coordenadora da
Comissão Estadual de Mulheres da FAEP

FOCOS DE ATUAÇÃO

Importante destacar que a Comissão Estadual de 
Mulheres da FAEP foi criada para fortalecer o siste-
ma sindical que representa os produtores rurais do 
Paraná. Para tanto, se propõe a realizar um conjunto 
de atividades que proporcione de desenvolvimento 
das mulheres do agronegócio, tanto no âmbito pes-
soal como profissional. 

Dessa forma, os projetos, ações e capacitações terão 
um caráter multidisciplinar, abordando temas diversos:

- Assuntos técnicos das cadeias produtivas (grãos, 
gado de corte ou leite, avicultura, citricultura, outras);

- Gestão de pessoas;

- Sucessão familiar;

- Liderança na empresa rural;

- Comunicação estratégica para gestores;

- Motivação (para ter uma equipe bem motivada na 
propriedade);

- Relacionamento profissional / relacionamento in-
terpessoal/comunicação interpessoal);

- Gestão financeira/administrativa das propriedades;

- Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal;

- Entre outros.

Importante

Como já mencionado, a CEMF é um movimento 
para a união das mulheres do Agro e fortalecimento 
da representatividade dos produtores rurais. Sendo 
assim, atividades sociais ou com caráter assisten-
cialista, até podem ser realizadas de forma esporá-
dica e pontual (por exemplo, trazer nos encontros 
presenciais, um quilo de alimento não perecível 
para doação à alguma instituição). Mas é importan-
te frisar que esse não é o foco do trabalho da CEMF.

Planejamento estratégico

No início do ano 2021, a Coordenação da CEMF 
realizou um workshop de planejamento estratégico 
e definiu suas diretrizes, objetivos e ações.
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OBJETIVOS 
 
- Fortalecer o empreendedorismo no agronegócio do Paraná; 

- Ampliar a liderança feminina nos sindicatos, na FAEP e 
demais instituições do agro; 

- Expandir o número de associados (as) nos sindicatos; 

- Aumentar o número de participantes comprometidas 
com a comissão de mulheres da FAEP. 

ESTRATÉGIAS 
 
- Apoio e fortalecimentos dos grupos locais; 

- Capacitação e desenvolvimento pessoal;

- Aprimoramento da gestão, organização e rotinas;

- Comunicação e marketing.

AÇÕES E PROJETOS/2022
  
-  Participar da ASSEMBLEIA SISTEMA FAEP;

-  Participar de reuniões administrativas da Coordenação Estadual;

-  Incentivar a formação de novos grupos locais com apoio de consultoria;

-  Aprimorar publicações no Boletim Informativo;

-  Participar do Show Rural Cascavel;

-  Aprimorar o Manual de Apoio aos Sindicatos;

-  Participar do curso Liderança Rural - fase II - programa de capacitação;

-  Participar dos Encontros Regionais - Programa de Sustentabilidade Sindical;

-  Participar do Curso de Media Training;

-  Participar do Show Agropecuário Cascavel;

-  Participar da Visita Técnica - Coamo;

-  Participar do Encontro Estadual Líderes do Agro.

Propósito 
 
O fortalecimento da mulher no agronegócio transformando 
a sua capacidade de liderança política e empreendedora.
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LOCALIZAÇÃO DAS COORDENADORAS DA COMISSÃO DE ESTADUAL DE MULHERES DA FAEP



Kelli Cardoso
Curitiba

Kelli Taborda
Castro

Lisiane Czech
Teixeira Soares

Lígia Buso
Sto Ant. da Platina

Alaíde Alevato
Uraí

Carla Rossato
Sertanópolis
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SENSIBILIZAÇÃO

Os primeiros passos para criar a comissão local de mulheres no município ou região (atuação do 
sindicato) consistem em criar interesse, do sindicato e das mulheres, conforme descritos a seguir: 

Identificar mulheres com perfil para coordenar o movimento local de mulheres (5 
a 8 mulheres), vinculadas ao sindicato rural (sócias do sindicato, ou então, que 
sejam filhas ou esposas de associados). Atentar para o perfil de escolha destas 
coordenadoras, pois precisam ser mulheres que mostrem vontade de participar, 
comprometimento e dispor de tempo para trabalhar voluntariamente;

Obs.: caso o Sindicato tenha grupo/núcleo feminino, podem ser as mesmas mulhe-
res na coordenação local.

1

2
3

4 Realizar a reunião, com uma representante da coordenação esta-
dual da CEMF e, preferencialmente, com um representante da FAEP.

MATERIAL DE APOIO: (solicitar à FAEP)
- Apresentação institucional da CEMF (Vídeo e Power Point);
- Folder institucional impresso;
- Formulário para cadastro – banco de dados;
- Brindes personalizados da CEMF.

Enviar materiais de divulgação da CEMF (folder, vídeo, outros) para as mulheres seleciona-
das a fim de despertar interesse e fornecer informações iniciais sobre a Comissão;

Agendar a primeira reunião com as mulheres para apresentação da CEMF, 
comunicando a Coordenação Estadual e Dpto Sindical da FAEP (sindical@
faep.com.br e comissao.mulheres@faep.com.br);

Oficializar a criação do grupo

Após criada a comissão local e respectiva coordena-
ção, o Sindicato deverá encaminhar para a Faep um 
ofício informando sobre sua comissão e quem são 
suas participantes, preenchendo o formulário de ca-
dastro com os dados solicitados.
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COMO INICIAR A COMISSÃO DE MULHERES NO MUNICÍPIO / REGIÃO

Planejamento estratégico

Para solicitar a consultoria ao grupo o Sindicato deverá:
- Agendar data para realizar o planejamento estratégico da Comissão Local;
- Solicitar apoio de um consultor especializado para conduzir o trabalho;
- Realizar o workshop de planejamento;
- Submeter o plano estratégico da Comissão Local junto a diretoria do Sindicato.
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Participantes

- Diretoria do Sindicato (indispensável a presença do presidente);
- Colaborador que será o “braço direito” do grupo (que seja bem 
atuante/dinâmico dentro do sindicato);
- Supervisor regional;
- Mobilizador do SENAR-PR no sindicato;
- Mulheres convidadas;
- Representante da coordenação estadual da CEMF;
- Quando possível, a coordenadora da CEMF e representante da FAEP.

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO NO SINDICATO

A primeira reunião tem como objetivo apresentar os objetivos da CEMF, 
suas estratégias e planos para fortalecer o Sistema Sindical no Paraná. 

1

Apresentação da Comissão Estadual das Mulheres da FAEP

- Apresentação do(a)s participantes;
- Diagnóstico da participação de mulheres no Sistema FAEP;
- Histórico do movimento de criação da CEMF;
- Apresentar o Planejamento estratégico da CEMF
o Propósito | Objetivos | Estratégias e Planos | Ações;
- Integrantes da Coordenação Estadual da CEMF, localização 
no mapa do Paraná, como foi constituída.

Formação da coordenação local

Na primeira reunião é importante esclarecer às participantes que elas es-
tão sendo convidadas para compor a coordenação da comissão local. 
E que, a partir de então, terão um conjunto de responsabilidades junto 
ao sindicato com a finalidade de criar e consolidar a comissão local no 
município ou região. Para tanto, devem realizar as seguintes atividades:

- Identificar e convidar mulheres para integrar a comissão local;
- Organizar e conduzir as reuniões locais com as mulheres;
- Definir um calendário de reuniões fixas;
- Definir ações e projetos locais para envolvimento do grupo;
- Manter constante comunicação com o departamento sindical e com a 
coordenação estadual, informando o andamento das atividades realizadas;
- Criar um grupo de WhatsApp, incluir o Departamento Sindical da FAEP, 
como administrador;
- Manter registros das atividades, fotos, listas de presenças, atas e relatórios;
- Participar das ações propostas pela coordenação estadual da CEMF 
(capacitações, viagens, projetos, ações, entre outras);
- Identificar junto as mulheres locais suas principais necessidades e 
apresentar à coordenação estadual a fim de subsidiar novas ações, que 
podem ser em âmbito local, regional ou estadual. 
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ATENÇÃO: 
A Comissão Local só será considerada como pertencente a Comissão Estadual de Mulheres da Faep quando O Sindicato Rural  
encaminhar o ofício e o formulário com os dados das integrantes para o Sistema Faep para o e-mail: faep@faep.com.br
A partir desse procedimento, a Comissão Local estará oficialmente criada e poderá ter os benefícios ofertados pela Comissão Estadual de Mulheres da Faep.
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