


A Federação dos Trabalhadores Agricultores Familiares do Estado do Paraná 
(FETAEP), fundada em 1963, é uma entidade sindical constituída para repre-
sentar legalmente a categoria profissional dos trabalhadores rurais. 
Atualmente, a FETAEP possui 309 Sindicatos de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais (STRs) filiados, representando cerca de 1 milhão de 
trabalhadores(as) rurais paranaenses, entre agricultores(as) familiares e 
assalariados(as) rurais. 

Quem somos

Nossas Lutas
A FETAEP luta pela implementação de políticas públicas que atendam às neces-
sidades da população rural. Busca também: 
Garantir os benefícios previdenciários e trabalhistas.
Defender a agricultura familiar e a agroecologia.
Promover o desenvolvimento territorial.
Ampliar o crédito para custeio e investimento com mais prazo e menos juros, 

além de organizar a produção.

Também tem como foco:
Melhorar o nível socioeconômico dos assalariados rurais.
Valorizar a mulher trabalhadora rural, os jovens e os idosos.
Viabilizar o acesso à saúde, à habitação rural e à educação no campo.
Erradicar o trabalho escravo e infantil.
Combater a informalidade nas relações de trabalho e emprego no campo.
Lutar por políticas  agrárias e pela preservação do meio ambiente. 



PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Fornecimento de produtos da agricultura familiar ao:
   • PAA - Programa de Aquisição de Alimentos   • PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNCF – Programa Nacional de Crédito Fundiário.
Benefícios Previdenciário (INSS):
   • Aposentadoria por idade:    • Salário Maternidade
          55 anos mulheres e 60 anos homens • Pensão por Morte
   • Auxílio-doença        • Acidente de Trabalho
   • Aposentadoria por invalidez

PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural.
Piso Salarial Estadual com correção anual.
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho.
Fundo de Aval Estadual garantidor de financiamentos agrícolas para agricultura familiar.

Principais conquistas

O Movimento Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (MSTTR) é consti-
tuído por uma Confederação com sede em Brasília, a CONTAG, por 27 Federações de 
Trabalhadores (as FETAG´s) e por mais de 4 mil Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais espalhados por todo o Brasil. 

O Movimento



CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – representa mais de 20 milhões de homens e de mulheres 
do campo e da floresta, que são agricultores(as) familiares (proprietários ou não), 
acampados(as) e assentados(as) da reforma agrária, assalariados(as) rurais, 
meeiros, comodatários, extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais e 
ribeirinhos.

FETAEP - Representa os trabalhadores rurais do Paraná, congregando 309 STTR´s 
filiados e distribuídos em 10 Regiões Sindicais, conforme mapa abaixo.

STTR´s – Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – é a entidade 
sindical localizada no município, estando mais próxima dos anseios e das lutas da 
categoria. 

Além do Sistema Contag, em âmbito nacional, a FETAEP também é representada 
pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB. 
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Política Agrícola

Assalariados e Assalariadas Rurais
Valorizar o assalariado e a assalariada rural por meio de melhores condições de 

trabalho e renda, com acesso à saúde e segurança.

Reduzir a informalidade no campo atuando em parceria com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Realizar negociações Coletivas de Trabalho que atendam às necessidades dos 
trabalhadores e das trabalhadoras rurais.

Formular políticas públicas voltadas à valorização profissional da agricultura 
familiar, garantindo renda e sustentabilidade social, econômica e ambiental.

Acompanhar e monitorar os seguintes programas: PRONAF (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar; SEAF (Seguro da Agricultura Familiar); 
PGPAF (Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar); PAA (Progra-
ma de Aquisição de Alimentos); PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar). Vale destacar que todos estes programas são frutos da luta e do trabalho 
do MSTTR.

Promover o CCIR dos agricultores(as) familiares.

Lutar pela criação de instrumentos para promover a diversificação das atividades 
agrícolas, a segurança alimentar e a preservação ambiental.

Participar dos colegiados, conselhos institucionais e da cadeia produtiva.

Algumas das nossas bandeiras de luta



Política Agrária
Acompanhar e agilizar o assentamento das famílias acampadas.

Lutar pela implementação de um Programa Estadual de 
Regularização Fundiária.

Atender com agilidade aos projetos de crédito fundiário que vêm 
sendo demandados pelos beneficiários do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF) – conquistado pelo MSTTR.

Meio Ambiente
Promover debates entre os dirigentes sindicais e trabalhadores 

e trabalhadoras rurais acerca do novo código florestal e sobre 
a necessidade de aliar práticas produtivas à preservação do 
meio ambiente.

Promover junto aos agricultores(as) familiares o CAR (Cadastro 
Ambiental Rural)

Políticas Sociais
Manter e ampliar as conquistas do MSTTR em torno da:

§Habitação Rural.

§Previdência Social e Saúde. 

§Proteção Infantojuvenil.

§Educação no campo.

§Assistência Social.

Mulheres
Coordenar e implementar ações e estratégias para superação de 

todas as formas de discriminação e de desigualdade ligadas ao 
gênero existentes no meio rural.

Realizar cursos, encontros e seminários com o propósito de 
conscientizar as mulheres sobre os seus direitos.

Combater a violência contra a mulher, inclusive com a delegacia 
móvel da Mulher conquistada pelo MSTTR e equipada pelo 
governo. 



Capacitar lideranças e técnicos acerca do PADRSS (Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário). 

Realizar cursos modulares de formação político-sindical 
destinados a dirigentes sindicais e lideranças de base.

Promover encontros sobre organização, administração e 
gestão sindical.

Formação

Juventude

Dar suporte aos processos eleitorais dos sindicatos filiados, 
lutando pela transparência nas eleições sindicais e pela 
renovação das práticas sindicais dos dirigentes.

Orientar os procedimentos quanto a sua regularidade no 
Ministério do Trabalho, tais como pedidos de registro, altera-
ções estatutárias, criação de extensões de base e atualiza-
ções junto ao CNES - Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais.

Nortear os dirigentes sindicais acerca da gestão sindical que vai 
desde as práticas contábeis transparentes até a regularidade 
nos direitos sociais dos empregados dos sindicatos.

Organização Sindical

Promover eventos de qualificação voltados ao aperfeiçoa-
mento profissional dos jovens trabalhadores rurais, de 
acordo com a realidade de cada região do Estado. 

Incentivar a formação sindical com o objetivo de motivar a 
participação da juventude no sindicalismo rural.

Lutar pela implementação de políticas públicas adequadas às 
necessidades da juventude rural, ao acesso dos jovens à 
terra, ao crédito e à assistência técnica oficial gratuita, 
visando possibilitar a permanência do jovem no campo.



Fortalecimento do MSTTR
O Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais precisa da sua participação. Seja 
sócio do Sindicato e contribua regularmente com a 
Contribuição Sindical. Participe das nossas ações e 

mobilizações! Informe-se junto ao Sindicato dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do seu 

município ou à FETAEP.


