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COMISSÃO DE JOVENS TRABALHADORES(AS) RURAIS
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Acre (FETACRE) - Fernando José Feitosa Alves
Alagoas (FETAG-AL) - Marielle dos Santos Silva
Amazonas (FETRAGRI-AM) - Suzilane Valente Freitas
Amapá (FETTAGRAP) - Idelnice da Silva Araújo
Bahia (FETAG-BA) - Maria Cândida dos Anjos Queiroz
Ceará (FETRAECE) - Milena Magalhães Camelo
Distrito Federal (FETADFE) - Arianny Alves Sobrinho
Espírito Santo (FETAES) - Taíza Bruna Assunção Medeiros
Goiás (FETAEG) - Dalilla dos Santos Gonçalves
Maranhão (FETAEMA) - Geová de Oliveira Góes
Mato Grosso do Sul (FETAGRI-MS) - Jorge Bento Soares
Mato Grosso (FETAGRI-MT) - Cleuma Maxine Rodrigues Ferreira
Minas Gerais (FETAEMG) - Marilene Faustino Pereira
Pará (FETAGRI-PA) - Moisés de Sousa Santos
Paraná (FETAEP) - Alexandre Leal dos Santos
Paraíba (FETAG-PB) - Josildo Irineu da Silva
Pernambuco (FETAPE) - Antônio Neto Marcelino de Sousa
Piauí (FETAG-PI) - Francisco de Assis Oliveira Aguiar
Rondônia (FETAGRO) - Gilmar Fagundes da Silva
Roraima (FETRAFERR) - Edilene Rosa de Oliveira
Rio Grande do Sul (FETAG-RS) - Diana Hahn Justo
Rio de Janeiro (FETAGRI-RJ) - David Santos da Silva
Rio Grande do Norte (FETARN) - Ana Paula Reinaldo da Silva
São Paulo (FETAESP) - Carolina Aparecida Barboza
Santa Catarina (FETAESC) - Adriano Gelsleuchter
Sergipe (FETASE) - Cledison Soares Lisboa
Tocantins (FETAET)- Jefferson Bezerra Gomes Borges
CONTAG
Secretária de Jovens Trabalhadores(as) Rurais - Mônica Bufon Augusto
Secretária de Políticas Sociais - Edjane Rodrigues Silva
Secretária-Geral - Thaisa Daiane Silva
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APRESENTAÇÃO

E
6

stamos no último módulo do Programa Jovem
Saber. Já nos reconhecemos como sujeitos políticos
e de direitos, e também reconhecemos o campo com um lugar de vida e desenvolvimento,
pelo qual sempre valeu a pena
lutar. Percorremos a história
da organização sindical e a importância de defender o Projeto
Alternativo de Desenvolvimento
Rural Sustentável e Solidário.
Vimos a importância da agricultura familiar, da reforma agrária
e da sucessão rural para que o
campo, floresta e águas do Brasil sejam abundantes
e generosos na divisão de suas riquezas. Mas a luta
por tudo isso não existiria, e nem existirá, se não
pensarmos em como sustentar o movimento sindical: se a gente não participar e não contribuir, como
vamos enfrentar os desafios que o modelo capitalista e neoliberal impõe à toda a classe trabalhadora?
Neste módulo, vamos entender um pouco sobre
as bases da sustentabilidade do MSTTR. Devemos
ter sustentabilidade política e financeira, ou seja, devemos fortalecer nossa representatividade junto aos
trabalhadores(as) rurais agricultores e agricultoras

César Ramos

familiares, defendendo seus interesses e trabalhando para que
suas demandas sejam atendidas
pelo Estado, assim como oferecendo condições para que os
sujeitos do campo tenham condições para trabalhar e viver de
maneira digna.
Ao final deste módulo, temos também nosso Projeto de
Conclusão do Programa Jovem
Saber, que é uma oportunidade para que o grupo planeje e
concretize alguma iniciativa de
mudança da realidade, seja em
suas propriedades, dentro do
MSTTR ou na comunidade. Vamos mostrar para o
mundo que somos capazes de promover transformação e protagonizar nossa história.
Estamos muito felizes por vocês terem chegado
até aqui e esperamos que continuem unidos, contribuindo para que o movimento sindical seja cada vez
mais forte na luta por nossos direitos.
Juventude que ousa lutar constrói o poder popular!

MÔNICA BUFON AUGUSTO
Secretária de Jovens Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares da CONTAG

1. PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A PRÁTICA
SINDICAL DO MSTTR

A

s entidades sindicais vinculadas ao Sistema
Confederativo constituído pela CONTAG,
Federações e Sindicatos são de caráter associativo coletivo e de natureza privada, voltadas para
a defesa dos interesses coletivos e individuais dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais. É necessário
compreender bem o papel das entidades sindicais,
sua organização, estrutura, diversidade e especificidade
da sua base para realizar
a gestão de todos os
recursos disponíveis
de forma democrática, transparente,
com eficácia e eficiência e, assim,
garantir a sustentabilidade.
O maior legado
e a razão maior da
existência das enti-

dades sindicais é a sua base; da mesma forma,
o sindicato tem uma importância extrema para
os(as) trabalhadores(as) que formam essa base,
pois é através do sindicato que eles(as) têm sua
representação garantida perante as autoridades
administrativas e o Estado, bem como os direitos
e conquistas assegurados.

O Sistema Confederativo
CONTAG tem na sua base
mais de quatro mil sindicatos
que representam mais de 4,3
milhões de estabelecimentos
da agricultura familiar e mais
de 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais
agricultores e agricultoras
familiares.
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1. Cumprimento das deliberações das
instâncias do MSTTR;
2. Respeito aos princípios éticos estabelecidos
pelo MSTTR em suas instâncias;
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O 11º Congresso Nacional de Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais (11º CNTTR), realizado
em 2013, em Brasília, afirmou que os princípios que norteiam a política e a prática sindical representam valores supremos identificados pelos trabalhadores e trabalhadoras no
seu processo organizativo e que a CONTAG,
Federações e Sindicatos, enquanto entidades
éticas, democráticas, autônomas, participativas, classistas e de luta, orientam suas ações
e práticas.
O cumprimento de princípios que orientem o modo organizativo e a atuação político-sindical é fundamental para a garantia da legitimidade e da ética nas entidades
sindicais que lutam pela consolidação do
Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PADRSS).
Veja nas placas os princípios que norteiam a política e a prática sindical:

3. Democracia interna, assegurando a
organização e a participação da base;
4. Respeito à igualdade e à diversidade de
gênero, geração, religião, raça e etnia;

5. Unidade na ação política;

6. Solidariedade entre os trabalhadores e
trabalhadoras rurais;

7. Sustentabilidade, autonomia e corresponsabilidade política e financeira;

8. Gestão sindical transparente e responsável;

9. Impessoalidade na representação
político-sindical.

2. SUSTENTABILIDADE POLÍTICO-FINANCEIRA
DAS ENTIDADES SINDICAIS

T

odos os recursos disponíveis são importantes para garantir a sustentabilidade e devem
ser empregados na ação sindical a serviço do
projeto político (PADRSS), mas a participação política e financeira da base é fundamental para a consolidação da sustentabilidade do movimento sindical.

(necessários à existência e permanência das entidades) com a sua aplicação para fins de cumprir os
objetivos das entidades com eficácia e eficiência, de
maneira que garanta continuidade de atuação em
longo prazo, com capacidade inclusive para absor-

2.1 O QUE É SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade é um conceito que surge a partir da emergência do tema ambiental, mas não
está ligado somente a esta dimensão. É
um fenômeno abrangendo vários elementos que se articulam para garantir a manutenção de processos em
longo prazo.
Não é algo estático, é um processo em constante movimento
que vai se alterando em função
de mudanças internas e externas.
No âmbito da política de sustentabilidade das entidades sindicais do Sistema Confederativo
(CONTAG, Federações e Sindicatos),
consideramos sustentabilidade como
um fenômeno multidimensional que combina a capacidade contínua de obter recursos
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ver impactos e se recuperar. A sustentabilidade tem
duas dimensões:
A dimensão política, que está relacionada à representatividade e não é uma questão apenas de
quantos associados (as) estão filiados ao sindicato,
mas o quanto o sindicato é referência e apoio para
sua base sindical; e a dimensão financeira, que
refere-se à obtenção de receitas na forma de contribuição e de gerenciamento dessas receitas com
eficácia e eficiência.

2.2.1 ENTENDENDO MELHOR AS FONTES
DE RECURSOS FINANCEIROS

DIRETOS
FONTES DE
RECURSOS
FINANCEIROS

2.2 RECURSOS PARA ALCANÇAR
10 E MANTER A SUSTENTABILIDADE
No caso das entidades sindicais, identificamos
como recursos disponíveis:
1. Financeiros: contribuições diretas; aluguéis;
convênios e Termos de Cooperação Técnica e
Financeira (TCTF); recursos públicos;
2. Políticos: representatividade e credibilidade da
organização perante a categoria;
3. Humanos: equipe de trabalho;
4. Tecnológicos: sistemas e equipamentos de informática;
5. Culturais: princípios, valores, regras e modelo
de gestão.

INDIRETOS

2.2.2 RECURSOS FINANCEIROS DIRETOS
Correspondem a todo recurso recebido pela entidade que pode ser utilizado considerando a previsão
orçamentária devidamente aprovada em assembleia. As principais fontes de recursos financeiros
diretos ou de receitas diretas são: Contribuição
Social dos sócios e sócias, Contribuição Sindical
Rural, Contribuição Confederativa, Contribuição
Assistencial, Rendas Patrimoniais (aluguéis, rendimentos de aplicação).

S

CONTRIBUIÇÕES
DA CATEGORIA

RENDAS
PATRIMONIAIS

TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS E
TCTF

Contribuição sindical rural - foi regulamentada
somente em 1971. Até então, a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) só permitia a associação
sindical para as categorias empresariais e urbanas.
Recentemente, a Lei 13.467 de 13 de julho de 2017,
alterou a redação do artigo 579 da CLT, que trata da
contribuição sindical. Na nova redação deste artigo,
o desconto da contribuição está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de

uma determinada categoria econômica ou profissional. Portanto, a contribuição sindical que era obrigatória para todos e todas integrantes de uma mesma
categoria passou a ser voluntária.
A Contribuição Sindical é distribuída da seguinte
forma: 60% para o Sindicato; 15% para a Federação;
5% para a Confederação; 10% para a Central Sindical;
e 10% para o Ministério do Trabalho e Emprego.
Contribuição social - é o valor cobrado dos trabalhadores e trabalhadoras rurais filiados (as) ao
sindicato de sua região. Também conhecida como
mensalidade social, é paga por meio da associação
voluntária ao sindicato e o valor do desconto deve
ser aprovado em assembleia promovida pelo STTR.
Conforme deliberação do 9º Congresso Nacional de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (9º CNTTR),
o valor da contribuição será de, no mínimo, 2% do
salário mínimo vigente.
É fundamental estar consciente sobre a importância da contribuição dos sindicatos na luta em defesa dos interesses da categoria e o fortalecimento
da estrutura sindical. Atualmente, a Contribuição
Social é paga pelo sócio (a) no balcão do sindicato
ou mediante autorização para desconto no benefício
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previdenciário (como ocorre no caso de aposentados/as e pensionistas rurais).
A Contribuição Social é assim distribuída: 75%
é destinada ao Sindicato, 20% à Federação e 5%
à CONTAG.

as entidades sindicais e órgãos públicos, organizações da sociedade civil ou outras Instituições.
Podem ser por meio de Transferências Voluntárias
ou por meio de Termos de Cooperação Técnica e
Financeira (TCTF).

Contribuição confederativa – Em 1994, foi cogitado o fim da contribuição sindical. Para substituí-la caso isso acontecesse, foi criada a contribuição
confederativa. O Coletivo Nacional de Finanças da
CONTAG tem orientado as entidades sindicais a cobrarem as contribuições confederativas apenas de
filiados e filiadas, evitando a devolução de valores
pagos por força de ações judiciais.

Transferência Voluntária - é a entrega de recursos
públicos a organizações da sociedade civil a título
de cooperação. Essas transferências podem ser de
dois tipos:
• Termo de Colaboração - quando o objetivo é a
execução de projetos ou atividades definidas
pela administração pública.
• Termo de Fomento - quando visa promover
um incentivo ou reconhecimento de projetos
desenvolvidos ou criados por organizações
da sociedade civil.

Contribuições e taxas assistenciais - são definidas nas Convenções Coletivas de Trabalho e devem
ser votadas e aprovadas pela categoria. Pode ser
cobrada de sócios (as) e não sócios (as), mas, assim
como a contribuição confederativa, está sendo questionada pelo Poder Judiciário.

2.2.3 RECURSOS FINANCEIROS INDIRETOS
São aqueles vindos da realização de contratos,
envolvendo repasse de verbas, celebrados entre

Termo de Cooperação Técnico-Financeira (TCTF)
celebrado com as organizações do Sistema S (que
inclui o Senar, Sesc, Sesi, Senac, Senai, Sebrae,
Sescoop, entre outras), é um instrumento legal que
tem por objetivo a execução de programas, projetos
e/ou atividades de interesse comum entre as entidades sindicais e essas organizações.

Você sabe o que é Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (MROSC)?
Recentemente, com o objetivo de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional
relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações de parceria com
o Estado, foi criado o MROSC para maior
segurança jurídica, mais transparência na
aplicação dos recursos e efetividade nas
parcerias, bem como para o fortalecimento institucional para as Organizações da
Sociedade Civil (OSCs).

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Quais recursos contribuem para a
sustentabilidade no seu sindicato?
Quais recursos são necessários para garantir a sustentabilidade da entidade?

Você sabia que a CONTAG possui um sistema de arrecadação via internet?
O sistema informatizado de arrecadação criado pela
CONTAG via internet faz a gestão das arrecadações das
Contribuições Sindical, Confederativa, Assistencial e
Contribuição Social (mensalidade social). Atualmente, 21
federações utilizam o Sistema de Arrecadação da CONTAG
e as demais possuem sistemas específicos. Com o sistema
de arrecadação, as Contribuições Sindical, Confederativa,
Assistencial e a Contribuição Social são depositadas em
contas específicas na CONTAG. Após o processamento
dessas contribuições, os valores são repassados de forma
automática e mensal às Federações e Sindicatos.
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3. GESTÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS
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Gestão sindical - é a administração dos recursos
administrativos, políticos e financeiros da entidade
de forma que possa garantir não apenas o funcionamento da estrutura sindical, mas a realização da
ação político-sindical. A gestão deve ser realizada
com democracia, competência e eficácia aliada à utilização de procedimentos administrativos, contábeis
e financeiros eficientes. Existem dois importantes
instrumentos para garantir uma gestão eficiente e
eficaz: o Planejamento Estratégico e o Orçamento
Sindical Participativo.
Planejamento Estratégico - é a afirmação da visão
político-estratégica e do propósito político das entidades sindicais. Planejar significa programar metas
e determinar o melhor caminho para alcançá-las. O

Planejamento Estratégico deve contribuir para questionamentos considerando o a análise da situação atual (onde estamos?), estabelecimento de metas e objetivos (onde queremos chegar?) e sobre como atingir
essas metas e objetivos (como fazer para chegar lá?).
Planejar é um exercício permanente de avaliação,
correção de rumos, de buscar entender o porquê do
sucesso de algumas ações e do insucesso de outras. É recomendável que seja feito um planejamento estratégico no início do mandato da diretoria, para
que esta determine as linhas gerais de sua atuação,
e um planejamento anual, para avaliação e revisão
das metas. O planejamento deve ser participativo,
ou seja, deve contar com a contribuição, análise e
controle dos associados.

3.1 O QUE É ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO?
É uma estratégia política e instrumento de gestão democrática e participativa que permite à base
e ao conjunto de dirigentes sindicais decidirem
sobre como devem ser usados os recursos da entidade, em que ações prioritárias os recursos devem ser investidos.
Com o objetivo de tornar a gestão administrativa
e financeira mais transparente e participativa e com
isso fortalecer as entidades sindicais, o 2º Congresso
Nacional Extraordinário (2º CNETTR), realizado em
1999, indicou a importância do orçamento participativo como parte das atividades de planejamento.
A primeira experiência efetiva de Orçamento
Participativo (OP) no movimento sindical foi realizada pela Federação dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares no Estado
do Maranhão (FETAEMA). A partir do 11º CNTTR, o
Orçamento Participativo passou a ser denominado
de Orçamento Sindical Participativo (OSP).
O 11º CNTTR reafirmou a importância do
Planejamento Estratégico e do Orçamento
Sindical Participativo como instrumentos necessários para qualificar a ação político-sindical,
fortalecer as entidades sindicais e potencializar

o processo formativo de base e deliberou pela
implementação progressiva em todo Sistema
Confederativo, orientando que entre o 11º (2013) e
o 12º Congresso (2017) fossem realizadas a divulgação, capacitação e formação na metodologia do
Orçamento Sindical.
A CONTAG realizou nesse período debates e seminários com as federações e construiu o ciclo do
Orçamento Sindical Participativo, que foi submetido
à aprovação do Conselho Deliberativo da CONTAG,
em novembro de 2016. O Orçamento Sindical
Participativo deve representar uma prática sindical
que incentive a integração da base na política, na
gestão e no financiamento das entidades sindicais.
Para que o Orçamento Participativo produza os resultados esperados, é necessário que seja adotado
por todas as entidades do MSTTR, alcançando a
base sindical.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Vocês já participaram de alguma atividade que falasse do Orçamento Sindical
Participativo? Como a sua federação e seu sindicato trabalham essa ferramenta de gestão?
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3. 2 PROGRAMA NACIONAL
DE FORTALECIMENTO DAS
ENTIDADES SINDICAIS (PNFES)

PNFES
O Programa Nacional de Fortalecimento das
Entidades Sindicais (PNFES) tem como objetivo
fortalecer a estrutura e a organização das entidades sindicais por meio de uma gestão articulada
ao projeto político (PADRSS) de modo a contribuir
para o avanço das lutas e das conquistas. Foram
premissas e instrumentos protagonizados pelo
PNFES: a construção de uma política de finanças; a

capacitação de técnicos (as) e dirigentes sindicais;
Campanhas de Sindicalização; Coletivo Nacional e
Estadual de Finanças; Sistema de Arrecadação e
Repasse; Planejamento Estratégico; Orçamento
Participativo; e a criação das Comissões Nacional e
Estadual de Ética.
Os processos formativos do PNFES têm potencializado espaços de debates sobre os temas pertinentes à sustentabilidade político-financeira e ações
formativas de dirigentes e lideranças sindicais nas
federações e sindicatos.

3.3 PLANO SUSTENTAR: CAMINHO
PARA O FORTALECIMENTO DAS
ENTIDADES
O Plano Sustentar é um marco referencial para
estabelecer estratégias e fortalecer as bases da política de sustentabilidade político-financeira que assegure representatividade política e sustentabilidade das entidades sindicais. Os pressupostos para a
construção da estratégia do Plano Sustentar foram
as deliberações congressuais, o Projeto Alternativo
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
(PADRSS) e o Programa Nacional de Fortalecimento
das Entidades Sindicais (PNFES).

do, assim, a implementação e desenvolvimento do
Plano. Para cada ação estratégica foram estabelecidos: Ponto de partida; Metas; Objetivo; Abrangência;
Prazo; Reponsabilidade/Competência; Metodologia;
Investimento; Resultados esperados.
Outro elemento importante é assegurar a articulação entre a ação sindical e a sindicalização como
uma estratégia política e democrática, formativa e
informativa, onde o sindicato seja identificado enEsse marco referencial reúne ações em três fren- quanto representante político da categoria trabalhates distintas e complementares chamadas de eixos, dora rural e como o principal canal de participação
com o objetivo de avançar na consolidação da sus- na construção de lutas, de mobilizações e de polítitentabilidade político-financeira do sistema CONTAG, cas públicas.
através de uma gestão que tenha como foco o atendimento qualificado das demandas da base e, em Eixo I: Gestão Administrativa e Financeira
consequência, melhora na gestão sindical, política,
O eixo Gestão Administrativa e Financeira concenadministrativa e financeira. O Plano Sustentar é um tra ações que têm por objetivo contribuir para uma
plano de ação de abrangência nacional, envolven- gestão democrática, transparente e participativa fordo os três níveis do Sistema Confederativo CONTAG talecendo as estratégias de arrecadação e visando
(Confederação, Federações e Sindicatos).
aprimorar a gestão política administrativa, financeira
O Plano Sustentar está estruturado em três eixos articulados entre si: Gestão Administrativa e
Financeira, Formação e Comunicação. A articulação destes três eixos reforça e potencializa as ações
estratégicas definidas para cada um deles, permitin-
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e contábil das entidades sindicais. O SisCONTAG é
a porta de entrada para o Plano Sustentar. Tratase de um sistema informatizado desenvolvido com
o objetivo de facilitar o processo de gestão administrativa e financeira dos sindicatos. É através desse
sistema que os sindicatos fazem adesão ao Plano
e têm acesso a outras ações estratégicas.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Quais outras ações do eixo Gestão
Administrativa e Financeira do Plano
Sustentar você conhece?
Eixo II: Formação
A formação político-sindical é estratégia fundamental a partir dos princípios da Política Nacional
de Formação (PNF) e possibilita qualificar a ação
político-sindical potencializando a construção de alternativas de enfrentamento e transformação social.
A formação e seus processos formativos são fundamentais para articular e fortalecer as ações do Plano
Sustentar. As ações formativas do PNFES incluem
em sua matriz pedagógica a abordagem sobre sustentabilidade político-financeira, o Plano Sustentar e
suas ações estratégicas e desdobramentos.
O papel das ações previstas no Plano Sustentar
no eixo de Formação é qualificar o debate a cerca

da sustentabilidade político-financeira do MSTTR,
promovendo uma reflexão crítica sobre suas bases, princípios e importância para a consolidação
do PADRSS. Além disso, as ações formativas desse
eixo podem ser vistas como espaços de qualificação
das atividades do eixo Gestão e Comunicação e de
troca de experiências e de saberes.
Todos(as) os (as) dirigentes e lideranças sindicais
do MSTTR devem conhecer o conteúdo e promover
o debate sobre a sustentabilidade político-financeira
e o fortalecimento das entidades sindicais e o tema
deve ser abordado em todos os processos formativos. As atividades formativas do PNFES, além de
realizar sistematicamente esse debate, têm levado
às federações e sindicatos ao fortalecimento e consolidação das ações do Plano Sustentar.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Quais
outras ações do Eixo Formação do Plano
Sustentar você conhece ou participou?
Eixo III: Comunicação
A comunicação tem um papel político muito importante para o MSTTR, pois é ferramenta estratégica para a democratização das informações,
divulgação das ações, conquistas e bandeiras de

luta dos(as) trabalhadores rurais agricultores(as)
familiares. Não é à toa que o Plano Sustentar traz
como um dos seus eixos centrais a Comunicação.
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais precisam
conhecer as entidades que os representam e saber
da importância de apoiar as suas ações para garantir
mais avanços e fortalecer a sua categoria.
Dessa forma, articulada aos outros dois eixos,
a comunicação fortalece a sustentabilidade político-financeira e, ainda, a formação de comunicadores(as) populares e a consolidação da Rede de
Educadores(as) Populares. O Sistema Confederativo
CONTAG precisa utilizar as ferramentas de comunicação existentes (sites, redes sociais, rádios próprias
ou comunitárias, mídias impressas, etc), ser estratégico e trabalhar em rede, para que as informações
circulem na CONTAG, nas Federações, Sindicatos e
cheguem até as comunidades rurais.
O Além das mídias tradicionais, existem outros
meios para levar informações para a base: um mural
na sede do Sindicato; um boletim informativo feito no
próprio computador do STTR; bilhetes; carro de som;
visita às comunidades; entre outras formas. É importante entender que só avançaremos na representação sindical e na divulgação das nossas
conquistas se houver unidade, engajamento,

mobilização, articulação, organização e a conscientização da importância da política de comunicação
para a sustentabilidade político-financeira do movimento sindical.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO:
Vocês conhecem a comunicação da
CONTAG, da federação e do sindicato? O sindicato está nas redes sociais? O sindicato tem programa de rádio? Se o sindicato
de vocês ainda não tem programa de rádio, que
tal lutar para garantir uma parceria em uma rádio comunitária ou comercial?
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no sindicato que o dia-a-dia da vida sindical
acontece. É muito importante que o sindicato
esteja consciente do papel, da responsabilidade e da importância que tem como representante
político da categoria na defesa dos seus interesses.
O sindicato precisa ter representatividade, ter a
base sindicalizada, participante e contribuinte. Isso
é possível quando a entidade torna-se uma referência para o trabalhador e
para a trabalhadora, quando
adquire o respeito e a confiança da base.
Para
isso,
precisa realizar uma boa
gestão, participativa e transparente,
com instrumentos

adequados como o Planejamento Estratégico e o
Orçamento Sindical Participativo e precisa oferecer serviços de qualidade para sua base.
Quando o Sindicato faz uma gestão adequada e
oferece serviços qualificados, importantes e essenciais que impactam na vida e no trabalho de seus
representados, está atuando na defesa de seus interesses. Isso fortalece a representatividade e a
sustentabilidade política e financeira e, ao mesmo tempo, fortalece o sindicato e todo o Sistema
Confederativo, favorecendo
a luta e a implementação
do Projeto Alternativo
de Desenvolvimento
Rural Sustentável e
Solidário (PADRSS).
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6. TAREFA DE ESTUDO
- O seu sindicato já aderiu ao Plano Sustentar? Quais ações do plano o sindicato
está implementando?
- Agora que você já sabe o que é sustentabilidade político-financeira e sabe
que um dos principais instrumentos criados para incentivar as entidades sindicais e melhorar a sustentabilidade
é o Plano Sustentar, conheça o SisCONTAG – que está
disponível no site da CONTAG –, explore seus recursos e
conheça outras ações do plano, disponíveis no sistema.
- Como a juventude rural pode colaborar com a sustentabilidade das entidades sindicais?
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hegamos ao final desse processo tão
rico que foi o estudo do Programa Jovem
Saber. Nossa intenção é que esse processo continue, sem parar por aqui. Desejamos que
o grupo veja a necessidade de colocar em prática e promover uma atividade que dê continuidade à união, parceria e aprendizado de vocês.
Como estamos propondo desde o Módulo 4, para
concluir o Programa Jovem Saber, o grupo deve
elaborar e executar um Projeto de Conclusão,
que pode ser um dos exemplos já citados nas
tarefas anteriores.
Esse pode ser um projeto de fortalecimento
da atuação e luta da juventude do Movimento
Sindical, atuação na comunidade ou algum projeto produtivo individual ou familiar. O objetivo
é fazer com que o grupo compreenda o campo
como lugar de vida, de possibilidades, onde é
possível sonhar e fazer planos para o futuro.
Para isso, precisamos pensar em como nos organizar para exigir as políticas públicas que garantam a permanência no campo e a sucessão
rural, assim como as formas de organização
para produzir e gerar renda.

Nesse processo, seria importante buscar
o fortalecimento do diálogo com nossas famílias, que são a base para o nosso desenvolvimento, assim como a ajuda e orientação do Sindicato ou Federação, e também
de instituições relacionadas à agricultura
familiar que possam dar apoio técnico para a
iniciativa de vocês (Unicafes, Emater, EFAs,
Secretarias de Agricultura do município ou
do estado, etc).
Insiram no Sistema Online do Programa Jovem
Saber a proposta de projeto, descrevendo:
1) Os objetivos;
2) A metodologia (o modo de fazer –, instituições que podem contribuir, recursos necessários, divisão de tarefas, etc);
3) Cronograma;
4) Os resultados esperados.
Boa sorte! Contem com o Sindicato,
Federação e CONTAG!
Força, Juventude Rural: nós somos o presente e o futuro da luta!
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