
Quem é sócia(o)
tem direito!!!

FUNDO DE AMPARO SOCIAL

Todos os associados e associadas ao Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTR) têm direito a participar do Fundo de Am-

paro Social sem pagar nada a mais. Basta estar em dia com a sua  

mensalidade social.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 

ESTÁ DE PORTAS ABERTAS PARA AJUDAR A TODAS E TODOS.

O Fundo de Amparo Social assegura auxílio financeiro em caso de óbito do(a) asso-

ciado(a). Portanto, garante proteção à família no momento de maior vulnerabilidade.

O valor inicial do auxílio financeiro é de R$ 1.100,00, a ser concedido em única par-

cela ao(à) dependente (membro da família) do associado ou associada que vier a 

óbito, independente de comprovação de despesas com o funeral.

>> DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO:

• Cópia da Certidão de Óbito do(a) associado(a), conferida e reconhecida por um 

representante do Sindicato;

• Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) do(a) associado(a) falecido(a);

• Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) do(a) dependente/declarante;

• Comprovante da relação de parentesco do(a) dependente com o(a) associado(a) 

falecido(a);



• Cópia do comprovante de residência do(a) associado(a) e do(a) dependente;

• Cópia do extrato ou do cartão especificando o número de conta bancária para fins 

de depósito do auxílio financeiro;

• Declaração/Requerimento solicitando o Fundo de Amparo Social assinado pe-

lo(a) interessado(a) e pelo(a) representante legal do Sindicato. 

>> PRAZO PARA O REQUERIMENTO E CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO:

• Prazo para requerimento: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do óbito. 

Ultrapassado este prazo, o auxílio financeiro não será mais concedido.

• Prazo para concessão: 30 (trinta) dias contados da data do protocolo de todos os 

documentos básicos.

Sócio/sócia, você tem muitas vantagens ao ser associado(a) ao Sindicato. 

Conheça todos os seus direitos.

Fortaleça o Sistema Confederativo CONTAG (STTR – Federação – CONTAG) para 

te representar na proposição e negociação de políticas públicas, na construção de 

parcerias, na elaboração de projetos, entre outros serviços que irão proporcionar 

melhor qualidade de vida, trabalho e renda para os trabalhadores rurais agriculto-

res e agricultoras familiares de todo o País.

Seja sócio e sócia!
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