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Trabalhadores assalariados 
rurais participam de 

assembleias nos sindicatos

Durante os meses de setem-
bro e de outubro de 2017, 
vários Sindicatos dos Tra-

balhadores Rurais Empregados As-
salariados Rurais filiados a FETA-
ER – Federação dos Trabalhadores 
Assalariados Empregados Rurais do 
Estado de Goiás, realizaram uma as-
sembleia geral com os trabalhadores 
rurais da cultura do milho das em-
presas Rhomes Pionner, Syngenta 
e Monsanto. Uma reunião que teve 
como objetivo discutir os cumpri-
mentos do “Acordo Coletivo dos 
anos 2016/2017”. E na oportunidade 
foi discutido e aprovado unanime-
mente por todos os trabalhadores a 
pauta de reivindicação para a próxi-
ma negociação do Acordo Coletivo 
2017/2018.

Com informações da FETAER 
– Federação dos Trabalhadores As-
salariados Empregados Rurais do 
Estado de Goiás, o presente acordo 
coletivo de trabalho, abrangerá a 
categoria dos trabalhadores rurais 
com abrangência territorial em 20 
municípios goianos, são eles: Acre-
úna, Britânia, Cristalina, Edéia, 
Firminópolis, Formosa, Goiatuba, 
Indiara, Jandaia, Jussara, Luziânia, 
Montes Claros de Goiás, Morri-
nhos, Palmeiras de Goiás, Paraúna, 
Piracanjuba, Pontalina, Santa Hele-

na de Goiás, Uruaçu e Vicentinó-
polis.

O presidente do sindicato de 
Santa Helena de Goiás, Adnalton 
Inácio de Araújo juntamente com 
o tesoureiro, José Lázaro, ressaltou 
a importância dos sindicatos nos 
acordos coletivos com os enfrenta-
mentos que teremos com essa nova 
Legislação Trabalhista. 

O presidente da Fetaer, José 
Maria de Lima, comentou sobre a 

importância da realização das as-
sembleias. “São 5 mil trabalhadores 
rurais que serão beneficiados com 
essas negociações, vamos nos unir, 
precisamos trazer os trabalhado-
res rurais para participarem mais 
ativamente do sindicato, estamos 
passando por um momento difí-
cil com esse atual governo. E com 
pensamento positivo, vamos juntos 
e unidos sair dessa atual crise que 
nos atinge”, destacou José Maria.

Trabalhadores rurais: 
Cultura do despendoamento de 
milho para semente!



NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO

FAÇA PARTE DO SEU SINDICATO

Procure o sindicato no seu município

Encontro Estadual
de Trabalhadores Assalariados  

Empregados Rurais

Data: 08 e 09/11/2017

Local: Estância Park Hotel - BR-414, Km 2, s/n
Sítios de Recreio Americano do Brasil

Local: Anápolis - GO

Informações: (62) 3933-8003

Ação Sindical

Em uma jornada de aproxima-
damente 2.500 km percorridos, 

o presidente da FETAER – Federa-
ção dos Trabalhadores Assalariados 
Empregados Rurais do Estado de 
Goiás, José Maria de Lima, e o secre-
tário geral, Durval Alves, realizou 

Diretoria da FETAER reúne com dirigentes sindicais e 
trabalhadores assalariados de vários municípios goianos

uma série de visitas em vários mu-
nicípios goianos nos Sindicatos dos 
Trabalhadores Empregados Assala-
riados Rurais filiados a FETAER. 

Com um único objetivo, o presi-
dente da fetaer, José Maria de Lima, 
e o secretário, geral, Durval Alves, 

falou tudo que está acontecendo 
com esse governo ilegítimo que quê 
retirar os seus direitos, como tra-
balhador rural e das estratégias de 
luta para se contrapor às propostas 
de reforma divulgadas pelo governo 
federal.


