
Nós, jovens rurais queremos - e temos direito! - a ter escola 
pública, gratuita e de qualidade, assim como acesso a terra, 

saúde, habitação, saneamento básico, boas estradas, bibliote-
cas, acesso a internet e opções de lazer e cultura como teatros, 
cinemas, exposições artísticas, festivais de cinema, de música, 
de dança, de culinárias típicas... Não é mesmo? E, claro, tam-
bém precisamos ter condições para produzir e comercializar 

para garantir a qualidade de vida de nossas famílias.

Jovem Agricultor(a) Familiar, 
o sindicato é o seu lugar!
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E como o sindicato 
pode ajudar nessas 
questões? O Sindica-

to pode, e deve, 
cobrar dos ges-
tores públicos 

e legisladores(as) 
as ações necessá-

rias para garantir os 
nossos direitos, assim 
como fazer propostas 
de políticas públicas 

e participar dos espa-
ços de controle social, 
como Conselhos, para 

acompanhar a execução 
das políticas e do orça-
mento voltado para a 

agricultura familiar, por 
exemplo. 



O Sindicato é fundamental para a 
luta da juventude rural porque a 
luta coletiva de uma categoria é 

mais forte que a luta individual. O 
Sindicato é o representante legal 

e político da categoria trabalha-
dora rural e o principal meio de 
participação na construção de 

políticas públicas, de mobilização 
e lutas que contribuirão para a 

melhoria da qualidade de vida das 
famílias e da comunidade.

Nós, jovens, precisamos ser 
protagonistas na luta pelas 
mudanças que queremos 

ver no mundo! Precisamos 
usar nossa voz e nossa es-
perança para movimentar 
a luta na direção que acha-

mos ser a mais efetiva.

Por isso, a participação da juven-
tude no sindicato é muito impor-
tante! Quando nós e nossos(as) 

amigos(as) nos juntamos ao 
sindicato, podemos levar essas 
questões para as assembleias 
e propor ações como reuniões 
com gestores, e também mobi-
lizações, parcerias com institui-

ções de ensino, festivais e outros 
eventos da juventude...



A luta sindical já conquistou bastante, mas precisa 
de nós, jovens, para resistir aos desmontes e avan-

çar ainda mais. A atuação do Movimento Sindical dos 
Trabalhadores Rurais (MSTTR) foi responsável por 

conquistas como o Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pronaf ), o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE), políticas de 

habitação rural, construção de cisternas, assistência 
técnica e extensão rural e tantas outras políticas.

Se você tem 16 anos ou mais, 
se associe ao Sindicato, partici-
pe das assembleias e reuniões, 
fale sobre suas ideias, contri-
bua para a construção de um 

meio rural sustentável e solidá-
rio! O Sindicato está de portas 

abertas para você!

Comece esse caminho reunindo 
seus amigos(as) e participando 
do Programa Jovem Saber! Nes-
se programa você vai dialogar 
em grupo sobre diversas ques-
tões da agricultura familiar, da 

luta sindical e da nossa identida-
de como jovem do campo, flores-

tas e águas! Saiba mais em 
www.contag.org.br/jovemsaber
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