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Acho que no campo a CLT tinha que ser diferente. 
O homem do campo não pode parar no Carnaval, 
sábado, domingo e feriado. (Bolsonaro no Roda Viva. 30/07/2018)

#elenão

http://WWW.FERAESP.ORG.BR
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Pelo segundo ano consecutivo e com promoção mundial 
da Rede Internacional Shell de Sindicatos (que reúne sin-
dicatos de trabalhadores nessa empresa e suas associa-
das em todo o mundo) foi realizada a campanha “Pare o 
trabalho precário na Shell”. O evento é em celebração ao 
7 de outubro, Dia Mundial do Trabalho Decente, e foi or-
ganizado pelo Sindicato Global IndustriAll, entidade sin-
dical com sede em Genebra, na Suíça, que representa 
cerca de 50 milhões de trabalhadores em todo o mundo.

No Brasil, os trabalhadores nas unidades da Raízen 
Energia S/A, produtora de etanol, e empresa sócia da 
Shell, receberam e refletiram, nos dias 3 e 4 de outubro, 
em várias de suas unidades fabrís e em seu escritório 
central, um manifesto com o pedido para que “Pare o 
trabalho precário na Shell”, com as principais más con-
dições laborais que esse grupo econômico impõe aos 
seus trabalhadores em todo o mundo. 

A Shell, que afirma ser uma empresa sustentável, po-
rém, tem a seu serviço cerca de 200 mil trabalhadores 
terceirizados (não contratados diretamente) para realizar 
as suas operações em todo o mundo. Todos sabem que 
esses trabalhadores não têm futuro na empresa, embora 
seja seu lema: “faça o futuro” (make the future).

De acordo com dados analisa-
dos por sindicatos nos países 
onde Shell e suas associadas 
atuam (inclusive no Brasil, com 
a Raízen Energia S.A.), “os tra-
balhadores terceirizados são 
mais do que os contratados di-
retamente, os permanentes, na 
proporção de dois por um, e a 
empresa admite abertamente 
que são esses trabalhadores 
precarizados que realizam os 
trabalhos mais perigosos”.

A Campanha “Pare o trabalho precário na Shell” (e em 
sua associada Raízen Energia S/A) clama à empresa 
que, dentre outras medidas necessárias, “empregue 
mais trabalhadores permanentes; ofereça igualdade de 
tratamento aos trabalhadores permanentes e terceiriza-
dos; aplique os mesmos padrões de saúde e segurança 
em todas as operações da Shell, incluindo fornecedores; 
garanta que todos os seus trabalhadores, incluindo os 
terceirizados, possam se associar a um sindicato”.

CONTRA A PRECARIZAÇÃO NA SHELL 
E ASSOCIADAS COMO RAÍZEN ENERGIA 
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Graças a atuação do sindicato de empregados rurais, os traba-
lhadores e trabalhadoras em unidade da Usina Guarani partici-
pam de duas ações de negociação às relações de trabalho. Essa 
unidade, uma das sete do grupo francês (cooperativa) Tereos, 
está localizada em Tanabi.
 
A primeira açao é a participação dos empregados rurais assa-
lariados rurais em assembleia geral para decidir sobre “hora in 
itinere”, e cuja proposta é a de incorporação em 80% do valor 
no salário para os próximos três anos ou a troca por tíquete-ali-
mentação no valor de R$ 250,00, mensais, também pelo mesmo 
período de tempo. 

Criação de Comissão de Negociação

O SER de Tanabi e Região também procedeu a convocação dos 
trabalhadores para interessados em participar como membro de 
Comissão de Negociação, observando que a sua criação foi uma 
deliberação da empresa a qual, inclusive, se comprometeu em 
oferecer estabilidade aos membros integrantes e, juntamente 
com representantes do Sindicato e da própria empresa, debater 
temas como:

● Turno rotativo e Banco de Horas (Acordo de Compensação 
de Horas);
● Ajuste de intervalo para refeição e descanso de 30 min; 
● Cotas de aprendizes e PCD (deficientes) nas atividades 
que integrarão as Cotas;
● Cargos de confiança – quais são os que não terão direito a 
horas extras se laborarem além das 8 (oito) horas diárias;
● Prorrogação de jornada por motivo de força maior;
● Ambientes insalubres;
● Termo de quitação anual.

Na chamada por panfletos e mensagens junto aos trabalhado-
res, o SER pede para que esse termo “Façam parte dos debates 
e dêem as suas sugestões para a formação da proposta de me-
lhoria nas condições de trabalho e emprego na empresa!”

O SER destacou que a presença e participação dos trabalhado-
res é fundamental nesse processo de negociação: “ O Sindicato 
de Empregados Rurais (SER) de Tanabi e Região abriu espaço 
junto a empresa para as discussões sobre a qualidade das re-
lações de trabalho na Guarani, mas, são TRABALHADORE(A)
S, quem sabe do que necessitam! Por isso, PARTICIPEM não 
apenas com a sua força de trabalho, mas, também com SUGES-
TÕES para a MELHORIA das condições a TODOS os trabalha-
dores!”

Na opinião dos dirigentes do SER de Tanabi, “Os trabalhadores 
podem e devem discutir e apresentar os temas que considera-
ram importantes, sob o foco das próprias necessidades e de seu 
ambiente de trabalho, tendo como base as normas e convenções 
e legislação

Os trabalhadores precisam mostrar que não apenas o seu traba-
lho é excelente, mas, também, a sua capacidade e força de orga-
nização  na defesa de seus direitos! Trabalhadore(a)s, uní-vos!”

Por fim, o SER de Tanabi e região pede que “Interessado(a)s em 
participar da Comissão, podem se inscrever pelo telefone (17)  
99665.3483  ou na sede do SER Tanabi e Região,  na Rua Ama-
dor de Paula Bueno, 870, Centro, Monte Aprazível – SP - telefo-
ne (17) 3275.3337”

SINDICATO DE TANABI E REGIÃO CRIA 
COMISSÃO COM TRABALHADORES 

PARA NEGOCIAÇÃO NA GUARANI/TEREOS
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COMISSÕES DE NEGOCIAÇÃO 
TÊM RODADA DE DEBATE DA 
CCT ENTRE FERAESP E FAESP
Está marcada para o dia 31 de outubro, em São Paulo, a rodada 
de negociação entre as Comissões da Federação da Agricultu-
ra do Estado de São Paulo - Faesp e Federação dos Emprega-
dos Rurais Assalariados no Estado de São Paulo – Feraesp. A 
reunião é parte da agenda definida para as tratativas entre as 
partes e também após a entrega da pauta de reivindicações dos 
empregados rurais assalariados que foi discutida em assembleia 
dos sindicatos filiados na federação no dia 25 de setembro con-
siderando a construção de Convenção Coletiva de Trabalho à 
lavoura diversificada.

Do lado da Feraesp e sindicatos de empregados rurais, a  
Comissão foi composta pelos membros indicados na Assembleia 
Geral e toda a direção da federação.

O presidente da Feraesp e coordenador na Comissão de Nego-
ciação, Jotalune Dias dos Santos, o Jota, destacou que após as 
sugestões recebidas na assembleia e a contribuição dos mem-
bros da Comissão, “chegou-se a uma pauta de reivindicações 
que foi entregue oficialmente à Faesp. Agora o passo seguinte é 
o do debate e defesa, por parte dos representantes dos trabalha-
dores, dessas propostas”

Jota reforçou que, todo o esforço tem que ser empreendido no 
sentido de “ contemplar as reivindicações dos assalariados ru-
rais”, e de que a expectativa é a de que durante o processo de 
composição da CCT, além dos sindicatos já filiados, “outros sin-
dicatos possam vir a agregar nesse debate, participar e, certa-
mente, ajudar na aprovação ou mesmo vir a se utilizar desse 
instrumento para nortear as relações de trabalho dos seus repre-
sentados nas mais diversas regiões do Estado de São Paulo”.



Com base em 
um estudo da 
Unicamp (tese 
de doutoura-
do denominada 
“Ocorrência de 
agrotóxicos usa-
dos na cana-de-
-açúcar em cor-
pos d’água do 
Estado de São 
Paulo”, do Dr. 
Raphael D’Anna Acayaba de 2017 na faculdade de Tecnologia 
da Universidade Estadual de Campinas) a ONG francesa Sucre 
Ethique (Açúcar Ético), presidida pelo professor Olivier Genevi-
éve, desenvolveu o estudo “ Presença de agrotóxicos nos rios e 
córregos da região produtora de cana-de-açúcar do Estado de 
São Paulo – Brasil”

De acordo com o relatório, “dados oficiais dão conta de que o 
Estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do 
Brasil e o segundo em consumo de agrotóxicos”  e “O objetivo da 
tese do Dr. D’Anna Acayaba foi o de avaliar a presença dos agro-
tóxicos mais utilizados no cultivo de cana-de-açúcar nas grandes 
regiões de cultivo no Estado de São Paulo e presentes em cor-
pos d’água superficiais.”

Os produtos agroquímicos detectados, conforme o relatório, são 
“7 herbicidas : simazina, atrazina, ametrina, clomazona, diuron, 
hexazinona e tebutiuron  e 2 inseticidas : carbofurano e imidaclo-
prido.” E os cursos d’água, são “Oito rios na região de Piracicaba 
- considerada por muitos anos a maior produtora de cana-de-
-açúcar do país - foram pesquisados : Rio Jacaré-Guaçu, Rio do 
Ouro, Córrego Rico, Rio Mogi-Guaçu, Rio São Domingos, Rio 
Turvo, Rio Pardo e Rio Sapucaí”

De acordo com os critérios da pesquisa, foram “colhidas por cin-
co vezes as amostras nesses rios, entre outubro de 2015 e ou-
tubro de 2016, totalizando 38 análises” e os agrotóxicos mais 
frequêntemente detectados foram : “Diuron (100%), Tebutiuron 
(95%), Hexazinona (95%), Ametrina (76%), Imidacloprido (76%). 
O agrotóxico que apresentou a maior concentração foi o Tebutiu-
ron, com 214 mg L-1 determinados no Córrego Rico, em novem-
bro de 2015.”

Conforme a Sucre Ethique, o relatório está em fase de finali-
zação, e terá as versões em francês, inglês e português, para 
ser enviado a órgãos internacionais de conservação e defesa 
do meio ambiente, bem como a comunidade em geral em todo 
o mundo, como forma de conscientização sobre os perigos dos 
produtos químicos à saúde da natureza e das pessoas.
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Entre os dias 1 e 6 de outubro uma delegação brasileira de inte-
grantes da Rede Internacional Suco de Laranja esteve na Alema-
nha, por várias cidades e nas quais se realizaram reuniões com 
trabalhadores dirigentes sindicais e representantes de comis-
sões de fábricas (neste caso de comércio varejista), bem como 
representantes das empresas que comercializam o suco de la-
ranja nesse país europeu.

A delegação brasileira foi composta de representantes de sin-
dicatos, federação  e confederação da cadeia produtiva (rurais, 
indústria, comércio/varejo....), bem como da rede de ativistas no 
Brasil Tie Global e da ONG, CIR – Initiative Romero. Os temas 
tratados foram as condições de trabalho, segurança e saúde dos 
trabalhadores desde a cultura, passando pelo processamento, 
distribuição e consumo do suco de laranja, bem como sobre as 
estratégias de como obter melhorias em todos os âmbitos.

Para a coordenadora no Brasil da Tie Global, Mara Lira, “a ideia 
é de pelo menos uma vez por ano promover esse intercâmbio de 

lutas e ações entre os representantes dos trabalhadores da ca-
deia do suco de laranja tanto no Brasil quanto na Alemanha para 
definir as estratégias de ação”.

E a Rede Suco, conforme destacou a coordenadora, tem reali-
zado atividades e ações que buscam, de forma insistente e per-
manente “a conscientização dos trabalhadores e  das empresas 
na manutenção e ampliação dessas conquistas”, lembrando que 
“ainda neste ano, haverá encontros para a realização de cursos 
de qualificação em monitores que possam promover a conscien-
tização  segurança e saúde, bem como entre os dirigentes para 
que dêem continuidade na luta pela conquista de direitos dos 
trabalhadores em vários âmbitos”.

Na avaliação dos integrantes da delegação, “as reuniões de tra-
balho na Alemanha com os colegas sindicalistas e de comissões 
de trabalhadores foram excelentes e a oportunidade de manter 
acesa a chama da luta dos trabalhadores, a qual precisa ser glo-
bal frente aos desafios de combate à precarização!” 

REDE SUCO SE REÚNE NA ALEMANHA COM 
REPRESENTANTES DE TODA A CADEIA PRODUTIVA

ONG FRANCESA APRESENTA RELATÓRIO SOBRE 
CONTAMINAÇÕES DOS RIOS E RIACHOS 

COM AGROTÓXICOS UTILIZADOS NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR 
NO ESTADO DE SÃO PAULO
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MOVIMENTO SINDICAL, RELAÇÕES DE TRABALHO E SUAS 
PERSPECTIVAS: A IMPORTÂNCIA DO FORTALECIMENTO DO  
MOVIMENTO SINDICAL
A década de 1990, com o fortalecimento do ideário neoliberal, é 
marcada por privatizações, abertura comercial e ainda mais fle-
xibilização das relações de trabalho. Em 1994, é lançado o plano 
real, que teve suas virtudes, porém, não atrelou um indexador de 
correção ao salário mínimo, resultando em perdas reais.

Além disso, a década de 1990 é marcada pela forte dependên-
cia do Fundo Monetário Internacional – FMI, com juros elevados 
o que significam maiores ganhos ao capital, principalmente ex-
terno. O movimento sindical nesse período é marcado por lutas 
constantes em relação as melhoras das leis trabalhistas, prin-
cipalmente no combate à terceirização, que tinha crescimento 
exponencial nesse período.

Os anos da década de 2000, são marcados por ganhos em qua-
se todo o ciclo de desenvolvimento socioeconômico, com cres-
cimento do Produto Interno Bruto - PIB, valorização das com-
modities com aumento das exportações, aumento do nível de 
emprego, do salário real, volta da valorização da política de salá-
rios, diminuição da desigualdade, desenvolvimento das relações 
externas e sindicatos com maior participação.

Isso significou diminuição dos fluxos migratórios, já que a produ-
ção obteve maior descentralização, com redução do fluxo campo-
-cidade, ao contrário do período entre 1930 e 1980 (crescimento 
acelerado dada a necessidade de se industrializar tardiamente). 
Período marcado também pela redução das taxas de juros e au-
mento do crédito. Crescimento via consumo e com aportes dos 
bancos públicos.

Com a crise em 2008, o Brasil diante das dificuldades de outros 
países, no limite, passou bem pela “marolinha” da crise. Esse 
período foi marcado pela absorção do setor de serviços em detri-
mento de outros setores. Com grandes reservas internacionais, 
em decorrência de ganhos nos anos anteriores, pode proceder o 
pagamento da dívida externa absorvida pela dívida interna. Em 
suma, o Brasil não foi tão fortemente afetado em razão da  inter-
venção estatal e independência da economia externa, em espe-
cial da dos Estados Unidos da América.

A atual conjuntura do mercado de trabalho e do movimento sindi-
cal, é a de enfraquecimento dos sindicatos, Justiça do Trabalho 
e redução da renda e direitos dos trabalhadores. Isso requer que 
sindicatos, sindicalistas e organizações de cunho progressista se 
reinventem no sentido de fortalecimento, com ações objetivas, 
dada a perspectiva de futuro sombrio com predominância das 
ideias conservadoras.

Para Jotalune dos Santos, o “jota”, presidente da Federação dos 
Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo – FE-
RAESP “ Os tempos estão cada vez mais difíceis, isso vale para 
todos os âmbito. Por isso, o movimento sindical precisa se rei-
ventar, oferecer apoio integral na resolução das demandas, cada 
vez maiores, especialmente no combate à precarização das con-
dições de trabalho e vida dos trabalhadores“.

Leia a Nota técnica completa no site oficial da FERAESP 

https://www.feraesp.org.br/nota-tecnica
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De acordo com a tabela 1, em julho, o saldo de empregados 
admitidos no setor agropecuário no Estado de São Paulo foi de 
21.065 mil, contra um saldo de 14.295 mil no mês de agosto. Isso 
representa redução de contratações de 32,13% no comparativo 
entre os meses. Já as demissões em julho foram de 13.181 mil 
empregados, enquanto que em agosto esse número chegou à 
14.470 mil, aumento de 9,77% em demissões.

Tabela 1 – Saldo de admitidos e demitidos entre agosto e julho 
de 2018

O “(IM)POSTO IPIRANGA” DO GURU 
ECONÔMICO DE BOLSONARO: 

O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA?
Em meio as eleições, Paulo Guedes, cotado para o Ministro da 
Fazenda de um futuro governo de Jair Bolsonaro (presidenciá-
vel), se eleito, indica a criação de uma “nova CPMF”, um imposto 
de renda que terá uma alíquota única de 20% a todos os con-
tribuintes, sem diferenciar sua renda ou rendimentos o tal “(im)
posto Ipiranga”.

No Brasil, o imposto é cobrado de forma regressiva, ou seja, 
pessoas com maior renda pagam menos impostos que pessoas 
de menor renda, o que significa concentração de renda. São os 
chamados impostos indiretos, que incidem sobre os produtos de 
consumo.

Exemplo: Se uma pessoa que possui renda de R$1.000,00 men-
sais comprar um veículo de R$20.000,00 ela pagará sobre esse 
bem o mesmo imposto que uma pessoa que possui renda de 
R$10.000,00. 

Vale enfatizar que, países desenvolvidos cobram seus impostos 
de forma progressiva, ou seja, quem possui maior renda, paga 
mais impostos.

No ano de 2017, de acordo com o índice de Gini, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que mede o grau de 
concentração de renda, esse atingiu o patamar de 0,549. Esse 
número atingido é considerado como alta concentração de ren-
da, o índice tem variação de 0 a 1 (quanto mais próximo a 1, pior 
o indicador do País). 

Atualmente, o imposto de renda (IR) para pessoas que possuem 
renda menor é de 7,5% ou 10% e para pessoas com renda maior, 
27%. Portanto, o que o (im)posto Ipiranga fará, se aprovado, é 
concentrar ainda mais a renda, dado que pessoas de renda me-
nor, pagarão o mesmo imposto que pessoas de renda maior, ou 
seja, os 20% sugeridos por Paulo Guedes.

O BRASIL 
DOS OUTROS

Mais uma eleição está por se encerrar. No dia 28 de outubro, 
a população irá decidir o futuro presidente do País. Mas, como 
ficou a composição política na Câmara dos Deputados e no Se-
nado? Qual é o cenário que a classe trabalhadora enfrentará?

Muito se diz da democracia, do direito ao voto, mas, as eleições 
se consolidam como uma ferramenta eficaz do capital, onde as 
grandes economias investem dinheiro para eleger seus futuros 
defensores. Um claro exemplo é Rubens Ometto Silveira Mello, 
da Cosan (empresa que é grande acionista da Raízen), que doou 
R$ 6,33 milhões a vários candidatos de diversos partidos políti-
cos. Foram eleitos 567 parlamentares entre senadores e deputa-
dos e 48,48% deles declararam patrimônio superior a R$ 1 milhão 
de reais. Entre os deputados federais, 75% se declaram brancos 
(385 parlamentares) e entre os senadores a porcentagem é de 
74%, ou seja, 40 senadores são brancos. No dia 14 de agosto, 
a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) publicou 
que 6 de cada 10 crianças e adolescentes do País vivem na po-
breza, e o relatório da ONG ActionAid divulgou que, nos últimos 
5 anos (2012 - 2017), a porcentagem de negros na pobreza e mi-
séria dobrou:  “Em 2012, 2% da população de pretos e pardos 
estavam na extrema pobreza e 3% na pobreza — somando 
5% no total, nas duas categorias. No ano passado, 5% dos 
negros estavam na extrema pobreza e 5% na pobreza, com 
total de 10%”.

As eleições, especificamente os representantes eleitos, de fato, 
não pertencem a classe trabalhadora explorada, como também 
não pertencem aos extratos sociais mais empobrecidos. Isso di-
ficulta a organização e a conquista das reivindicações da classe 
trabalhadora, porque no Congresso não há representantes que 
vivam, sintam e lutem pelos sonhos e necessidades da classe 
trabalhadora e pobre. Nenhum trabalhador do campo foi eleito, 
nenhum trabalhador terceirizado foi eleito, nenhuma emprega-
da doméstica foi eleita, nenhum catador de recicláveis foi eleito, 
nenhum caminhoneiro foi eleito. Mas pelo menos 12 dos 54 Se-
nadores eleitos devem, aproximadamente, para o governo R$65 
milhões de reais, e também alguns desses congressistas são 
alvos de ações na Justiça do Trabalho, porque eles são patrões 
e têm sonegado impostos ou recolhimentos como FGTS e Pre-
vidência Social. Também foram eleitos pelo menos 72 militares 
para cargos legislativos.

O Congresso foi tomado pelos outros, e não ocupado pela classe 
trabalhadora. Tal cenário de antemão, nos faz pensar: precisare-
mos lutar muito!
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COMPOSIÇÃO DO SENADO
COMPARATIVO 

NÚMERO DE MILIONÁRIOS 
ELEITOS POR PARTIDO

COMPOSIÇÃO DEPUTADOS
COMPARATIVO

2015 - 2019
MDB: 18 Senadores 
PSDB: 12 Senadores 

PSD: 5 Senadores 
DEM: 5 Senadores 
PP: 6 Senadores 
PT: 9 Senadores 

PODE: 5 Senadores
REDE: 1 Senadores 
PDT: 3 Senadores 

PSL: Nnehum Senador 
PHS: Nenhum Senador

PPS: 1 Senador 
PR: 4 Senadores 

PSB: 4 Senadores
PTB: 2 Senadores
PRB: 2 Senadores 
PROS: 1 Senador

PRP: Nenhum Senador 
PSC: Nenhum 

PTC: 1 
PV: Nenhum Senador 
SD: Nenhum Senador

Sem Partido: 1 Senador

2019 - 2023
MDB: 12 Senadores (- 6)
PSDB: 8 Senadores (- 4)
PSD: 7 Senadores (+ 2)
DEM: 6 Senadores (+ 1)

PP: 6 Senadores 
PT: 6 Senadores (- 3)
PODE: 5 Senadores

REDE: 5 Senadores (+ 4)
PDT: 4 Senadores (+ 1)
PSL: 4 Senadores (+ 4)
PHS: 2 Senadores (+ 2)
PPS: 2 Senadores (+ 1)
PR: 2 Senadores (- 2)

PSB: 2 Senadores (- 2)
PTB: 2 Senadores

PRB: 1 Senador (- 1)
PROS: 1 Senador

PRP: 1 Senador (+ 1)
PSC: 1 Senador (+ 1)

PTC: 1 
PV: 1 Senador (+ 1)
SD: 1 Senador (+ 1)

Sem Partido: 1 Senador

2015 - 2019
PT: 69
PSL: 1
PP: 38

MDB: 66
PSD: 36
PR: 34

PSB: 34
PRB: 21

PSDB: 54
DEM: 21
PDT: 19
SD: 15

PODE: 4
PSOL: 5
PTB: 25

PCdoB: 10
PROS: 11
PPS: 10
PSC: 13

NOVO: Nenhum Deputado
AVANTE: 1

PHS: 5
PATRI: 2
PRP: 3
PV: 8

PMN: 3
PTC: 2

PPL: Nenhum Deputado
REDE: Nenhum Deputado

DC: 2

2019 - 2023
PT: 56 (- 13)

PSL: 52  (+ 52)
PP: 37  (- 1)

MDB: 34  (- 32)
PSD: 34  (- 2)
PR: 33  (- 1)

PSB: 32  (- 2)
PRB: 30  (+ 9)

PSDB: 29  (- 25)
DEM: 29  (+8)
PDT: 28  (+9)
SD: 13 (- 2)

PODE: 11 (+7)
PSOL: 10  (+ 5)
PTB: 10 (- 15)
PCdoB: 9 (- 1)
PROS: 8 (- 3)
PPS: 8 (- 2)
PSC: 8 (- 5)

NOVO: 8 (+ 8)
AVANTE: 7 (+ 6)

PHS: 6 (+ 1)
PATRI: 5 (+ 3)
PRP: 4 (+ 1)
PV: 4 (- 4)

PMN: 3
PTC: 2

PPL: 1 (+ 1)
REDE: 1
DC: 1 (-1)

MDB: 47
PSDB: 39

PP: 33
DEM: 31
PSD: 29
PSB: 28
PDT: 26
PT: 19
PR: 17
PV: 15

PTB: 14
PSL: 13
PSC: 11

SOLIDARIEDADE: 8
PODE: 7

PC do B: 6
PROS: 6
PRB: 5
PRP: 5

PRTB: 5
PTC: 5
PHS: 4
PPS: 4

AVANTE: 3
NOVO: 2
PATRI: 2
PMN: 2
DC: 1

REDE: 1


