
O fazer de nossas mãos pelo
fortalecimento sindical.



O que é ?
É um tributo previsto na Constituição Federal (CF) e 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), cujo recolhimento 
é obrigatório.

Para que serve ?
Para custear as atividades sindicais.

Quem paga ?
Todos os trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, todos que 
pertencem a uma categoria profissional, econômica ou 
mesmo um profissional liberal.

Para quem ?
Para o Sindicato que o representa.

Observação: Sendo ou não sócio de um sindicato, 
todos devem pagar a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL



Trabalhadores Rurais pagam?
Sim, todos que vivem da exploração da área rural, sendo 
proprietários ou não. São eles: assalariados, parceiros, 
arrendatários, comodatários, agricultores familiares, 
esposa e filhos maiores de 16 anos de idade que trabalhem 
no mesmo grupo familiar.

QUANTO se paga para contribuir?
Para o(a) trabalhador(a) Assalariado(a) Rural:
Uma diária por ano.

Para o(a) Agricultor(a) Familiar:
30% sobre o valor de referência (MVR).  Sendo substi-
tuído por outro índice caso haja extinção deste.

Qual o VENCIMENTO da guia?

MAIO

31

AGRICULTOR(A)
FAMILIAR

ASSALARIADO(A)
RURAL

ABRIL

30



O que acontece quando NÃO SE
PAGA a contribuição sindical?
1. Multas, juros e correção monetárias (art. 600 da CLT)
2. Cobrança judicial mediante ação executiva (art. 606 da 
CLT), com custas de honorários advocatícios.

COMO PAGAR a 
Contribuição sindical?

RECEBERÁ PELO CORREIO 
SUA GUIA DE PAGAMENTO,  

CASO CONTRÁRIO PROCURE
O SEU SINDICATO E SOLICITE

O EMPREGADOR RURAL 
PODERÁ EMITIR A GUIA DE 

PAGAMENTO NO NOSSO SITE
WWW.FETAEP.ORG.BR

ASSALARIADO(A) RURAL
WWW.FETAEP.ORG.BR

AGRICULTOR(A) FAMILIAR

Pague em qualquer agência bancária, após o vencimento
 somente nas agências do Banco do Brasil.

PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS!!!

Atenção! É dever do empregador rural recolher e pagar a
contribuição sindical dos seus assalariados(as) rurais.



Como são DISTRIBUÍDOS
os RECURSOS da 

contribuição Sindical?
A destinação se divide entre o Sindicato, Federações, 
Confederação e Governo Federal, sendo que este último 
aplica sua quota à composição de recursos financeiros 
destinados ao FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
(FAT) e ao SEGURO DESEMPREGO.

60%
SINDICATO

15%
FETAEP

20%
GOVERNO
FEDERAL

5% CONTAG



PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar.

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos.
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar.
PNCF – Programa Nacional de Crédito Fundiário.
PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural.
Piso Salarial Estadual.
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho.
Fundo de Aval.
Código Florestal diferenciado para Agricultura Familiar.
Benefícios Previdenciário (INSS):
   • aposentadoria por idade: 
      - 55 anos mulheres e
      - 60 anos homens. 
   • salário maternidade;
   • pensão por morte;
   • auxílio-doença;
   • acidente de trabalho;
   • aposentadoria por invalidez;
   • auxílio-reclusão.

LUTA CONSTANTE

PELA AMPLIAÇÃO

E MANUTENÇÃO,

NENHUM DIREITO

A MENOS!



A FETAEP e os STTRs lutam pela implementação de 
políticas públicas que atendam às necessidades da 
população rural. Buscam também: 
Garantir os benefícios previdenciários e trabalhistas.

Defender a agricultura familiar e a agroecologia.
Promover o desenvolvimento territorial sustentável.
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(as) 

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 de 
emprego no campo.

Lutar pela reforma agrária e pela preservação do meio 
ambiente. 

Bandeiras de Lutas



FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA
AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ

SINDICATOS DOS 
TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS 
RURAIS DO PARANÁ

PLANO
SUSTENTAR


