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Temer atacou toda a estrutura de representatividade 
dos trabalhadores com a Reforma Trabalhista, ao colo-
car fim à obrigatoriedade do imposto sindical, afetando 
as finanças dos sindicatos, federações, confederações 
e centrais. A Reforma Trabalhista em si representa um 
duro ataque à classe trabalhadora, principalmente por-
que prejudica os trabalhadores ao permitir contratos de 
trabalho precarizados, e retirada de direitos que, histori-
camente, foram conquistados com muito suor, sangue e 
luta da classe trabalhadora. 

A Federação dos Empregados Rurais Assalariados do 
Estado de São Paulo – FERAESP, destaca que a Refor-
ma Trabalhista é prejudicial ao conjunto da classe tra-
balhadora, mas, que, pelas peculiaridades do trabalho 
rural, os empregados assalariados rurais são afetados 
com maior rigor. A Reforma de Temer não tem piedade, 
um claro exemplo disso pode ser constatado no Acordo 
Coletivo registrado neste ano em Brotas/SP, onde 31 as-
salariados do setor canavieiro são submetidos a uma jor-
nada de trabalho de 66 horas semanais, e houve a perda 
do direito da hora itinerante (hora de percurso refletida 
no salário). 

Ao contrário da propaganda mentirosa do governo Temer 
e as mídias de plantão, que anunciam a modernização 
das relações de trabalho e o fim do imposto sindical como 
algo vantajoso para os trabalhadores, a realidade é bem 
diferente: os trabalhadores ficam à mercê do patrão, ten-
do que se submeter a contratos precários e salários cada 
vez mais achatados. Com o alto nível de desemprego, os 
trabalhadores acabam não tendo opção, e o negociado 
prevalece sobre o legislado.

Com o enfraquecimento da estrutura sindical, as entida-
des de representação de 1°, 2° e 3° graus, terão ainda 
mais dificuldades para enfrentar a estrutura patronal. E, 
inclusive muitos sindicatos de trabalhadores no campo e 
na cidade serão obrigados a fechar as portas, sendo o 
maior impacto no setor rural. 

Fortalecimento do patronato

O Decreto 9.274 sancionado por Temer no 1° de feve-
reiro de 2018 repassa recursos do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) para o setor patronal agrí-
cola, substituindo, assim, o imposto sindical. O decreto 
repassa até 5% dos recursos à Confederação e às Fe-
derações patronais, e deixa de fora às entidades que re-
presentam a classe trabalhadora rural. O decreto libera:
I - até cinco por cento sobre a arrecadação para a admi-
nistração superior a cargo da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil; e 
II - até cinco por cento sobre a arrecadação regional para 
a administração superior a cargo da Federação da Agri-
cultura e Pecuária.”

Conforme matéria publicada pelo Jornal Estado de São 
Paulo, “Estadão”, o Senar recebeu em 2017 a quantia 
de R$ 829,1 milhões. Considerando esse valor, a Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, e as 
Federações patronais são beneficiadas com mais de 4 
milhões para cada uma.

Link decreto
goo.gl/pHuowv

Link  do material confeccionado pela Feraesp sobre 
a Reforma Trabalhista
https://www.feraesp.org.br/1-de-maio-2018

MANOBRA DE TEMER LIBERA MAIS DE 
4 MILHÕES AO PATRONATO

O Decreto 9.274 que repassa dinheiro do sistema S como alternativa ao imposto sindical à Patronal 
Agrícola provoca indignação nas entidades de representação dos empregados rurais.

http://goo.gl/pHuowv
https://www.feraesp.org.br/1-de-maio-2018


P.3
Jornal Feraesp

Em várias cidades onde existem unidades da Raízen, os empre-
gados rurais assalariados receberam um panfleto chamando à 
sua atenção para o fato de que o “Grupo Raizen e alguns sindi-
catos estão fazendo um acordo...” e esse teria como objetivo o 
de “matar o passivo financeiro que a Raízen tem com os traba-
lhadores, bem como a retirada de direitos trabalhistas e diminui-
ção dos salários!”

O panfleto alertava os trabalhadores para o fato de que, “após 
a assinatura desse acordo, o grupo Raízen fará demissões em 
massa para recontratar trabalhadores com o salário bem mais 
baixo que o atual..” e demitindo os atuais trabalhadores, afinal, 
não estaria devendo mais nada a ninguém.

De acordo com o panfleto, está previsto nesse acordo, “...o paga-
mento de uma indenização dos últimos cinco anos sobre a hora 
in itinere e sobre a hora de refeição...” que não foram pagas e 
que o valor proposto pela empresa poderia chegar aos R$ 2.000 
mil a quem tem cinco anos e esse pagamento seria feito em par-
celas. Porém, alerta o panfleto, “...por direito, cada trabalhador 
teria, em média, mais de R$ 6.000 mil...” só de horas in itinere 
para receber.

ARMADILHA
O panfleto alerta que “..no acordo proposto pela em-
presa, com o apoio de alguns sindicatos, tem uma ar-
madilha! Nesse acordo, se os sindicatos assinarem, 
vai matar também as horas de refeição, ou seja, cada 
trabalhador poderá perder até R$ 12.000 (doze mil 
reais) referentes aos últimos cinco anos, entre hora in 
itinere e hora de almoço”.

QUITAÇÃO
O panfleto chama a atenção para outra gravidade:  
“há uma cláusula de quitação de todos os débitos tra-
balhistas que a empresa tem com os trabalhadores, o 
que irá prejudicar o trabalhador que não poderá mais 
procurar o Poder Judiciário para cobrar as dívidas 
trabalhistas que a empresa tem com o trabalhador.”

ATENÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS
Finalizando o texto, há o alerta para que os traba-
lhadores  “... não assinem lista de presenças de  
reuniões e ou assembleias que o sindicato lobo ves-
tido de ovelha, parceiro das empresas ou a própria 
empresa levar para você assinar.” E, finalmente, que 
os trabalhadores, na dúvida, denunciem – sem a ne-
cessidade de se identificar - para o Ministério Público 
do Trabalho, oferecendo os telefones dessas repre-
sentações regionais.

ASSALARIADOS RURAIS SÃO ALERTADOS 
DE PARCERIA ENTRE SINDICALISTAS 

E RAÍZEN À PERDA DE DIREITOS 
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FERAESP E FAESP RETOMAM 
TRATATIVAS À CONSTRUÇÃO 

DE CONVENÇÃO COLETIVA 
 
Uma nova reunião aconteceu, no dia 15 de agosto na sede da 
FAESP, em São Paulo, entre as comissões de negociação de 
ambas as entidades de segundo grau sindical (laboral e patronal 
rural) e objetiva a consolidação dessa Convenção Coletiva de 
Trabalho – CCT com vistas ao regramento das relações de traba-
lho entre capital e trabalho nas atividades rurais. Devem integrar 
a CCT, cláusulas econômicas e sociais, como, por exemplo, pi-
sos salariais de atividades das diversas lavouras e, ainda, direi-
tos além dos previstos na legislação e benefícios/auxílios sociais.

O objetivo por parte da Feraesp é fazer com que os assalaria-
dos rurais tenham uma referência em termos de normativa nas 
relações de trabalho no campo, com um instrumento negocia-
do entre as representações patronal e laboral, ou seja, entre os 
proprietários das terras e os detentores da força de trabalho (os 
assalariados rurais) no Estado de São Paulo, a Federação dos 
Empregados Rurais Assalariados Rurais do Estado de São Paulo 
– Feraesp retoma as tratativas com a Federação da Agricultura 
do Estado de São Paulo – Faesp com vistas ao estabelecimento 
da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT.

 “Avaliamos que esta reunião foi bastante produtiva e que vislum-
bra uma boa perspectiva para o estabelecimento de uma con-
venção coletiva de trabalho de âmbito estadual, tendo em vista 
tratar-se de um instrumento que pode ser utilizado em áreas inor-
ganizadas ou em substituição aos acordos coletivos – em geral 
específicos, localizados, e estabelecidos entre os sindicatos la-
boral e patronal – especialmente quando não há o estabeleci-
mento desses ou a sua discussão/decisão ganhe o caráter de 
dissídio coletivo (julgamento judicial)”, disse o presidente da Fe-
raesp, Jotalune Dias dos Santos.

A próxima reunião já está marcada para o dia 30 de agosto e a 
expectativa das partes é a de que essa CCT para os empregados 
rurais assalariados no Estado de São Paulo  possa ser estabe-
lecida ainda neste ano e essa que possa vigir por, pelo menos, 
dois anos.

FERAESP RESPONDE A 
MANIFESTAÇÃO DA SHELL 

VIA INDUSTRIALL

Em contestação ao ofício da direção executiva da Shell à Indus-
triAll com a posição contrária às demandas dos trabalhadores, 
especialmente do campo, na Raízen (empresa da Shell com 
atuação na área de produção de etanol, refinarias de petróleo 
e distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil e na 
Argentina), o presidente da Feraesp, Jotalune Dias dos Santos, 
o Jota, respondeu “Reforçamos que a Raízen, por suas unidades 
produtoras de etanol, comete ilegalidades, inclusive em relação 
a normas internacionais, no tratamento dispensado aos trabalha-
dores e seus representantes sindicais.” 

Jota Santos lembrou que o argumento desse grupo econômico é 
o de dizer que as decisões são locais, porém, ele destacou que 
“Shell não pode ‘lavar as mãos’ e dizer que as decisões são de 
Raízen porque, na condição de sócia da empresa, é também res-
ponsável por essas ilegalidades.”

E elencou as ilegalidades, citando as demissões de dirigentes 
sindicais, membros de CIPAs (Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes) e demissões em massa de funcionários em plena 
campanha salarial. Também menciona fato recente da Raízen 
que, em parceria com alguns sindicatos que lhe são simpáticos, 
impôs um acordo para suprimir dos trabalhadores o passivo de 
horas de transporte (in itinere) e horas de refeição. 

“Essa relação promíscua com alguns sindicalistas considerados 
‘parceiros’ da empresa é uma afronta aos interesses dos traba-
lhadores, uma falta de respeito aos direitos fundamentais e um 
atentado contra a organização sindical”, disse Jota Santos, lem-
brando que também os sindicalistas que se prestam a esse tipo 
de relação devem ser denunciados.

Em relação a posição da Shell sobre a sua empresa Raízen, “a 
Feraesp e a Rede Shell Internacional de Sindicatos/IndustriAll 
devem continuar com as ações para que as relações trabalhistas 
sejam civilizadas tanto no Brasil, quanto no âmbito global, pois, 
essa empresa atua em uma centena de países e os seus traba-
lhadores devem estar cada vez mais unidos na defesa de seus 
direitos!”



A Feraesp se reuniu no dia 14 de agosto em São 
José do Rio Preto com o representante do Estado 
de São Paulo na Coordenadoria Nacional de Pro-
moção da Liberdade Sindical (Conalis), órgão do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) que objetiva 
a valorização dos sindicatos na garantia de 
direitos dos trabalhadores na relação capital-
-trabalho.

A proposta da Feraesp, apresentada pelo 
presidente Jotalune Dias dos Santos, o Jota, 
ao procurador Luciando Zanguetin Michelão, 
representante do MPT da 15ª Região na Co-
nalis, é a da criação de espaço permanente de debate e defesa 
dos sindicatos, em especial dos assalariados rurais, onde seja 
ser possível tratar de ações sindicais em parceria com o MPT – 
destacamente para coibir abusos nas relações de trabalho dos 
empregadores para com os trabalhadores.

“A Feraesp propôs a criação do Fórum Paulista de Defesa dos 
Trabalhadores e o procurador Dr. Luciano Michelão disse que 
apoiará a iniciativa que deve somar a participação de todos quan-
tos forem os sindicatos de trabalhadores, do campo e da cidade”, 
destacou Jota .

O presidente da Feraesp, destacou que o próprio  
Ministério Público do Trabalho criou a Conalis com a 
finalidade da valorização da liberdade sindical e da 
atuação dos sindicatos em defesa dos trabalhado-
res brasileiros e tem realizado ações como a criação 

de campanhas, por exemplo a Maio Lilás, que 
fortalecem as ações em defesa da organização 
dos trabalhadores e de suas representações 
sindicais.

“Também o MPT com as entidades sindicais 
criam espaços de debates, como o recém-lan-
çado no Estado do Paraná, Fórum Estadual em 

Defesa da Liberdade Sindical. Desse fórum, foi lançada uma car-
tilha com um manifesto em defesa dos trabalhadores e de seus 
representantes sindicais”, destacou o presidente da Feraesp. 
Veja o link:
goo.gl/FWkWVf

“O que queremos é poder juntar não apenas os sindicatos de 
modo geral e, em especial, o de assalariados rurais, mas, tam-
bém, instituições e órgãos como o MPT, M.T.E, e outros parceiros 
que possam nos ajudar a cuidar dos interesses dos trabalhado-
res para que esses não apenas mantenham seus direitos, mas, 
sobretudo, busquem o reestabelecimento e ampliem as conquis-
tas”, finalizou o presidente Jota Santos.
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A reunião aconteceu nos dias 25 e 26 de junho, em Campinas, e 
contou com as presenças dos integrantes do Grupo de Trabalho 
de Administração e cujos membros representam as entidades 
que compõem a Rede Internacional Suco de Laranja, ou seja, 
sindicatos, federações (aqui incluída a Feraesp), da cadeia pro-
dutiva do suco de laranja, além da organização ativista TIE Glo-
bal.

Para facilitar a operacionalização das atividades nos diversos 
âmbitos, foram criados Grupos de Trabalho em temas como 
administração/gestão, comunicação, educação, saúde, ação, 
dentre outros. “A finalidade dos grupos de trabalho é o debate 

e formulação permanentes de ações que venham ao encontro 
dos objetivos da Rede Suco: defender os interesses dos traba-
lhadores da cadeia produtiva do suco de laranja nos diversos 
âmbitos”, disse a coordenadora Mara Lira.

Até o final do ano, todos os grupos devem ter se reunido e defini-
do o rol das ações e o programa para o seu segmento e compor 
o planejamento global da Rede que atua no âmbito local e inter-
nacional, ou seja, na defesa dos trabalhadores da cadeia produ-
tiva (desde a cultura da laranja na área rural, passando pelo pro-
cessamento da matéria-prima na indústria e na comercialização/
varejo até chegar no consumidor – especialmente no exterior).

GRUPO DE TRABALHO NA REDE SUCO DE LARANJA SE 
REÚNE EM CAMPINAS PARA OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO

MPT/CONALIS E FERAESP ESTUDAM PARCERIA 
PARA CRIAÇÃO DE FÓRUM DE APOIO AOS TRABALHADORES NO COMBATE 

À PRECARIZAÇÃO

http://goo.gl/FWkWVf 
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EMPREGO, DESEMPREGO E SALÁRIO: 
ASSALARIADOS RURAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Gráfico 1 – Saldo total entre admissões e desligamentos por ano (janeiro a maio)

Fonte: CAGED/MTE

No Estado de São Paulo, de acordo com a Relação Anual de In-
formações Sociais – RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego 
- MTE, o número aproximado de assalariados rurais no setor de 
atividade agropecuária, até o mês de maio de 2018, chegou ao 
contingente de 321.691 mil trabalhadores.

Esses trabalhadores receberam, de janeiro a maio de 2018, um 
valor médio de salários de R$1.299,42 entre os contratados e 
R$1.235,20 para os empregados demitidos.

O gráfico 1, apresenta o saldo total dos anos de 2016, 2017 e 
2018 entre contratações e demissões, para os meses entre ja-
neiro e maio (profissões selecionadas – assalariados rurais, perfil 
de trabalhadores ligados a FERAESP). No ano de 2016, o saldo 
total foi de 6.730 mil empregados. Em 2017 o saldo para o mes-
mo periodo foi de 24.492 mil trabalhadores, maior saldo dos  três 
anos. Já o saldo total de 2018 foi negativo em (-10.361) mil.

Em todos os anos, as empresas com menor número de traba-
lhadores (ou empresas menores) foram as responsáveis pelos 
melhores saldos de empregabilidade, contrapondo as empresas 
com 1.000  ou mais funcionários, que atingiram saldos menores.

O estudo desenvolvido (disponível na íntegra em: https://www.fe-
raesp.org.br/estudos2018),  mostrou que o contingente de traba-
lhadores assalariados rurais no Estado de São Paulo, com car-
teira assinada, apresentou pequeno aumento entre 2016 e 2018. 
Os estabelecimentos que mais contratam são os pequenos agru-
pamentos empresariais. Mesmo em 2018, quando o saldo total 
foi negativo, esses estabelecimentos apresentaram saldos posi-
tivos em quase todos esses pequenos agrupamentos.

Em contrapartida, grandes empresas do setor, devido ao intenso 
uso de tecnologia, apresentou menor indicador de empregabi-

lidade. Os salários de forma geral são parecidos, em nenhum 
agrupamento empresarial, os salários apresentaram valores su-
periores a R$2.000,00 mensais.

Os menores salários, demonstrados no recorte da CBO (Clas-
sificação Brasieira de Ocupações), ficaram com as atividades 
mais intensas em mão de obra, como os trabalhadores no cultivo 
do café. Já as atividades mais intensas em tecnologia, como a 
de operadores de colhedeira, apresentaram salários um pouco 
maior.

Portanto, os assalariados rurais no Estado de São Paulo ainda 
enfrentam a realidade de receber salários pouco acima dos mí-
nimos nacional e estadual e, ainda, lidam com uma rotatividade 
relativamente alta.

INFORMALIDADE NO CAMPO É CRIME  

O Ministério Público do Trabalho - MPT tem como missão a de defender 
os direitos coletivos/indisponíveis dos trabalhadores. Para formalizar sua 
denúncia, acesse o serviço clicando na procuradoria regional de referência 
conforme disposto no link: goo.gl/uDmGUw
De acordo com as informações da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílios – PNAD 
2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2012 o meio rural, que 
engloba os assalariados rurais no Brasil, tinha 60% de trabalhadores informais (sem cartei-
ra assinada). Porém, existem levantamentos não oficiais, que dão conta de que o número 
de trabalhadores informais é mais elevado. Culturas tradicionais do Estado de São Paulo 
como café e laranja, possuem alto grau de informalidade. Agrupamentos de atividade com 
pouca aplicabilidade de tecnologia, de forma geral, são os que mais possuem influência da 
informalidade.

https://www.feraesp.org.br/estudos2018
https://www.feraesp.org.br/estudos2018
http:// goo.gl/uDmGUw 
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PRECARIZAÇÃO DO MERCADO 
DE TRABALHO

Trabalhador por conta própria cresce na crise, mas em piores 
condições. É o que afirma o boletim emprego número 8, de julho 
de 2018, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos – DIEESE. 

De acordo com o boletim, que faz um recorte entre 2015 e 2017, 
“Com a crise e o desemprego, aumentou o número de brasilei-
ros buscando alternativa no trabalho por conta própria. Em 2017, 
aproximadamente 23 milhões de pessoas estavam nessa situa-
ção, e desses, 5 milhões (23%) tinham se tornado conta própria 
há menos de 2 anos (...), 77% não tinham CNPJ nem contribuí-
am para a Previdência Social, percentual maior do que o daque-
les que estavam há mais tempo nessa posição”.

Em 2017, no setor de atividade que engloba os assalariados ru-
rais, como mostrado na tabela T, 3,4 milhões de trabalhadores 
estavam por conta própria há 2 anos ou mais e 371 mil trabalha-
dores estavam por conta própria com até 2 anos. Deve-se enfa-
tizar que esses trabalhadores, passaram da condição de assala-
riados para trabalhadores por conta própria ao longo dos anos.

Tabela T – Trabalhadores por conta própria no setor de ativi-
dade agropecuária 

Estamos de olho: 

Precarização do mercado de trabalho 

Trabalhador por conta própria cresce na crise, mas em piores condições. É o que afirma o 
boletim emprego número 8, de julho de 2018, do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos – DIEESE.  
De acordo com o boletim, que faz um recorte entre 2015 e 2017, “Com a crise e o desemprego, 
aumentou o número de brasileiros buscando alternativa no trabalho por conta própria. Em 2017, 
aproximadamente 23 milhões de pessoas estavam nessa situação, e desses, 5 milhões (23%) 
tinham se tornado conta própria há menos de 2 anos (...), 77% não tinham CNPJ nem contribuíam 
para a Previdência Social, percentual maior do que o daqueles que estavam há mais tempo nessa 
posição”. 
Em 2017, no setor de atividade que engloba os assalariados rurais, como mostrado na tabela T, 3,4 
milhões de trabalhadores estavam por conta própria há 2 anos ou mais e 371 mil trabalhadores 
estavam por conta própria com até 2 anos. Deve-se enfatizar que esses trabalhadores, passaram da 
condição de assalariados para trabalhadores por conta própria ao longo dos anos. 
Tabela T – Trabalhadores por conta própria no setor de atividade agropecuária  

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura - 2017 
             Trabalhadores por conta própria – Brasil    
                 há 2 anos ou mais                        Até 2 anos                       Total     
    3.408   371   3.779     

Fonte: DIEESE 
 
O boletim demonstra, portanto e de forma geral que, após a crise iniciada em 2014, houve uma 
grave redução da proteção social desses trabalhadores com rendimentos menores e execução de 
trabalhos menos qualificados. 
 

Fonte: DIEESE

O boletim demonstra, portanto 
e de forma geral que, após a 
crise iniciada em 2014, houve
uma grave redução da proteção
social desses trabalhadores 
com rendimentos menores 
e execução de 
trabalhos menos qualificados.

REDUÇÃO NOS ACORDOS E 
CONVENÇÕES COLETIVAS APÓS 

A REFORMA TRABALHISTA
De acordo com o estudo  da Fundação Instituto de Pesquisa Eco-
nômica – FIPE, no comparativo do 1° semestre do 2018 com o 1° 
semestre de 2017, a quantidade de convenções coletivas sofreu 
uma redução de mais de 45% e os acordos foram reduzidos em 
34% em 2018.

Como consequências da reforma trabalhista imposta 
pelo Governo de Michel Temer, os sindicatos patronais 
“ancorados” na reforma, reforçam a retirada de direitos 
garantidos na Constituição Federal de 1988. Por outro 
lado, os sindicatos laborais, com a extinção da contribui-
ção sindical, sentem as consequências desse enfraque-
cimento, sobretudo financeiro.

Na tabela A, estão demonstrados os números entre o primeiro 
semestre de 2017 e 2018.

Tabela A – acordos coletivos e convenções, números do 
primeiro semestre de 2017 e 2018

Precarização do mercado de trabalho: Redução nos acordos e convenções coletivas após a reforma 
trabalhista 

De acordo com um estudo da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE, no comparativo 
atual com o primeiro semestre de 2017, a quantidade de convenções coletivas sofreu uma redução 
de mais de 45% e os acordos foram reduzidos em 34% em 2018. 

Como consequências da reforma trabalhista imposta pelo Governo de Michel Temer, os sindicatos 
patronais “ancorados” na reforma, reforçam a retirada de direitos garantidos na Constituição Federal 
de 1988. Por outro lado, os sindicatos laborais, com a extinção da contribuição sindical sentem as 
consequências desse enfraquecimento sobretudo financeiro. 

Na tabela A, estão demonstrados os números entre o primeiro semestre de 2017 e 2018. 

Tabela A – acordos coletivos e convecções, números do primeiro semestre de 2017 e 2018 

ACORDOS COLETIVOS   
2017 2018 

11.462 7.563   

CONVENÇÕES COLETIVAS   
2017 2018 

1.680 920 
 

Fonte: Fipe 

A redução total entre convenções e acordos no comparativo entre os semestres sofreu uma redução 
de 39,6%.  

 

 

 

Fonte: Fipe (Link: goo.gl/8qR1zv)

A redução total entre convenções e acordos no comparativo en-
tre os semestres sofreu uma redução de 39,6%. 

goo.gl/8qR1zv
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TRABALHO NO SETOR CANAVIEIRO 
ENTREVISTA COM UM TRABALHADOR CAMINHONEIRO 

DO TRANSPORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR
Quanto tempo trabalha no setor canavieiro?
- Já vão 4 anos

Onde está trabalhando hoje?
- Na Raízen

Qual é a sua função e qual é a jornada de trabalho?
- Sou motorista carreteiro e a jornada de trabalho é de 8 (oito) 
horas, mas acaba dando 10 (dez) ou 11 (onze) horas devido ao 
trajeto. 

Qual é o salário? Nesses 4 anos o salário vem aumentando?
- O salário hoje gira em torno de R$ 1800,00 (mil e oitocentos 
reais) na carteira.  O salário continua quase a mesma coisa, a 
diferença é pouca. 

Recebe pelas horas extras? 
- Quando registra no ponto, sim, mas, as horas de trajeto não 
recebo, não. Faz pouco tempo a gente estava fazendo 12 (doze) 
horas, mas, já cheguei fazer 14 (catorze) 15 (quinze) horas.  
Nosso horário é das seis as seis, passou das seis da tarde já 
não ganha mais a hora extra. Não sei se é por causa da nova lei 
aí, mas o negócio de 12x36 aqui não vinga não. São 12 (doze) 
horas direto, 5x1. Bem cansativo. Tem gente que chega em casa 
as 8 (oito) ou 9 (nove) horas da noite e só recebe até as 6 (seis). 

O salário é suficiente para atender as necessidades em casa? 
Sobra para lazer e educação?
- O salário é só para manter a casa, lazer é muito difícil, não so-
bra para lazer, menos ainda para investir em educação. 

Existem locais para refeição e banheiros disponíveis para 
trabalhadores que desempenham a sua função?
- Locais para refeições são muito difíceis de achar, quando acha 
fica longe do carregamento. E outra, é muito difícil parar para 
refeição. Banheiro é a mesma coisa, só quando acha na área de 
vivência, mas é muito difícil também. Fica muito longe e, às ve-
zes, nem dá pra ir. E quando está perto, vai ver e está quebrado 
o banheiro.

Recebe adicional de insalubridade?
- Não, não recebo. 

Como o senhor acha que a empresa pode valorizar o seu 
trabalho?
- A empresa para valorizar seus funcionários tem que pagar bem 
e dar condições adequadas de trabalho. Não adianta nada traba-
lhar certinho, o dia inteiro e chegar ao final do mês e não receber 
aquilo que a sua função merece receber. É muita responsabilida-
de, mais ainda no trabalho noturno, perigo toda hora e transporte 
canavieiro é bem complicado. As estradas também não ajudam. 

Já sofreu algum tipo de acidente durante o trabalho?
- Já machuquei a coluna, agora de vez em quando começa a 
doer. Foi um tranco que recebi no caminhão, passei numa valeta 
e o caminhão me jogou para um lado e depois para o outro lado, 
aí deu aquela torcida nas costas. Até hoje eu sinto. Já conheço 
muitos acidentes que aconteceram com meus colegas. 

Pode relatar alguns acidentes que o senhor tenha conheci-
mento?
- Teve um do ano retrasado, ele deu uma cochilada na curva, 
saiu fora e tombou. Acabou machucando o braço, os pulsos das 
mãos e fraturou um dedo também. Teve outro aqui na pista de 
Analândia também. Com sono, perdeu o controle e tombou, mas, 
graças a Deus, não aconteceu nada. Teve outro caso no ano 
passado onde um motorista passou por cima de um buraco e o 
caminhão o jogou pra cima. Na hora que voltou para o banco, 
com o impacto, machucou a coluna, aí teve que operar. Agora 
de tombamento já aconteceu comigo também, mas, isso foi por 
culpa da falta de manutenção e faz algumas semanas isso acon-
teceu com um rapaz, colega nosso. Ele acabou se distraindo. 

Gostaria de acrescentar mais alguma informação?
- A única coisa que eu tenho para acrescentar é que somos regis-
trados numa função, mas exercemos outra. Sou registrado como 
motorista carreteiro, mas, na verdade, trabalhamos com rodo-
trem. O certo seria ter o registro como motorista de rodotrem, 
mas as usinas, não sei o que acontece, podem registrar como 
motorista. Mas, como eu trabalho para a transportadora, não é 
certo eu ser registrado como motorista carreteiro. O certo seria 
motorista de rodotrem, mas, como o salário é bem mais alto, 
eles não colocam. E também quero dizer que o trabalho noturno 
é bem complicado. Quem trabalha a noite não descansa muito 
bem. Por mais que a pessoa fale que descanse e tudo, vai ter um 
dia que a pessoa não vai estar bem para dirigir não. 


