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CERTIDI'\O

o DELEGADO REGIONAL. DO TRABALHO NO ESTADO DE SI'\O
PAULO,D~.Rubens Fe~~ei~a, CERTIFICA que ~evendo nesta Delegacia
Regional do T~abalho no Estado de S~o Paulo os p~ocessos
administ~ativos no~ 35792.4599 e 35792.4600/92, constatou a
celeb~aç~o de u"a CONVENÇI'\O COLETIVA DE TRABALHO SETOR
CANAVIEIRO - ent~e 'a FEDERAÇI'\O DOS TRABALHADORES NA
AGRICULTURA DO ESTADO DE SI'\OPAULO, ~ep~esentando sua base
te~~ito~ial sindical p~ofissional-t~abalhado~ ~u~al
ino~ganizada (Aguas de Lindóia e outros cento e oitenta
municlpios, inclusive 05 de Araraquara~ 8arrinha, Boa Esperança
do Sul, Cravinhos, Dobrada, Dourados, Pitangueiras, Pradópolis,
Rinc~o, Santa Lúcia e Se~~a Azul) e o SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE ARAÇATUBA E OUrROS,~epresentando suas
bases te~~ito~iais o~ganizadas, (Adamantina Ame~ico
Bras i 1iense, Arar-aquara, Araras e Feg i~o, Avaré, 8ar- i r i,
Barretos, 8atatais, Bocaina, Brotas, Capivari,
Cha~queada,Descalvado, Dois Có~~egos, Fe~nandópolis, Fló~ida
Paulista, Gual~a, Gua~ei, Gua~iba, Gast~o Vidigal, Iga~açú do
Tieté, Iga~apava, Ipu~, Itapetininga, Itapi~a, Itapui,
Ituverava, Jaboticabal, Jales, Jaú, Lençóis Paulista, Limeira,
Ma~llia, Mat~o, Minei~os do Tieté, Mi~assol, Monte Azul
Paulista, Nova Gra~ada, Novo Horizonte, Olimpia, Oriente,
Pacaembú, Palrnital, Paulo de Farié, Pereira 8Clrreto,
Piracicaba, Pirassununga, Pontal, Presidente Prudente,
Poti~endaba, Quat, Regente Feijó, RibEi~.o P~eto, Rio Cla~o.
Sales Olivei~a, Santa Rosa de Vite~bo, 3.0 Ca~los,S.o Joaquim
da Barra, S~O José do Rio Preto, S~o Manuel, Serrana,
Se~t.ozinho, Tanabi, Taqua~ltinga, Taquarituba, Tatui, Teodo~o
Sampaio, Tieté, T",p~ e Ital), de um l"dD, e a FEDERAI;:I'\O DA
AGRICULTURA DO ESTADO DE SI'\OPAULO - FAESP, ~ep~esentando SUa
á~ea ino~ganizada, e SINDICATO RUR~_ DE ALTINOPOLIS E
OUTROS, (Araraquara, Araras, Areias, Atibaia, Avar~ 8atatais,
Bauru, Bebedouro, Boa Esperança do Sul, Bocaina, 8ofete,
Borbarema, 8otucatu, Erotas, Cachoei~~ Paulista, Caconde,
Campinas, Caçapava, Capivari C~tanduva, Charqueada,
DescalvadoJ Dois Córregos, Duartína, Flóríd~ Paulista, Franca,
Guaira, Guaratingueta, Guariba, Ibirarem::l, Igarapava, Iguape,
Indaiatuba, Ipu~, Itapetininga, Itapira, Itarare, Ituverava,
Jacarei, Jaboticabal, Jales, Jau, Lem~~~en~óis Paulista,
Limeira, Lorena e Piquete Lucélia, Luiz Antonio, Marl1ia,
Mat.o, Minei~os do Tieté, Mi~assol, Mogi Mi~lm,Monte Ap~azlvel,
Monte Azul Paul ista, Ital, Monte Mo~', 11I:Jt"roAgudo, Nova
Granada, Novo Horizonte, Ollmpia,Paraibuna, 1~ardinho, Paulo d
Faria, Pinhal, Piracicaba, Pirassununga, Pr~~ldente Pruden ~~
Quatá, Ribeir~o Bonito, Ribeir~o Preto, Rio Claro, 5a ~s
Olivei~a, 'Santa C~uz das Palmei~as, Santa Rita do Passa Quat ~
Santa Rosa do Vite~bo, S~o Joaquim da Ba~ra, S~o José do
Preto, S~O Manuel, S~O Paulo, S~O Sim~o, S~C Manuel, Serr
Negra, Sert~ozinho, Silveiras, Tabapu~, '¥af~bau, Tanabi,
Taquaritinga, Tatui, Tiet~, Tup~, Vale do Rio G~ande, Vinhedo)
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na qualidade d~ representantes d~s Companhias Aqricolas
vinculadas às Usinas de Açúcar com Destilarias Anexas e/ou às
Destilarias Autenom~s. dos plantadores de cana e dos
fornecedores dp CAna~ doutro lAdo. com fundamento no artigo
611 ~ seQuintes n~ CLT, v~lina para todo setor a partir de
1R/05/92 a 30/04/93, consubstanciada nas seguintes cl~usulas:
1~~J--r>partlr a~1~/05/92, os salàrios ser~o corrigidos com O
p~rc~ntual d~ 676,28%' sobr~ 1~/05/91, corr~spondente ao
INPC/18GE do periodo acrescido de 7% de produtividade,
perfazendo o percentual total de 730,62%, independentemente de
faixas salariais, quitando toda a inflac~o eventualmente
ocorrida no periodo e até 1~/05/92. A Quitac~o se relaciona
inclu5ive com os inrlices e valores da Lei 8.178/91. Lei
8.238/91, Lei 8.222/91 e Lei n90 8.419/92, jà incluindo, no
percentltal acert~do aqllele que seria aplicável como ~eposiç~o
q'Jadrimestral para o Grupo I ou A (data-base 190/05) decorrente
da Lei 8.222/91 e da Lei 8.419/92. Ser~o compensados todos os __'
aumentos concedidos após. 1~/05/91, compulsórios ou espont~neDs,
exceto decorrentp.s de promoç~o, equiparaç~o salarial.
transfer~ncia ou te~mino de aprendizagem. Os preços das
toneladas para o corte da cana de acúcar a partir de 1~/05/92,
s~o os seguintes. para o corte da cana de 18 meses é de Cr$
2.142,00 e para o da de outros cortes é de Cr$ 2.033,00 por
tonelada. rp.speit~das as condiç~es regionais mais favoráveis. O
piso salari~l da categoria a partir de 190/05/92 passa a ser de
Cr$ 300.000,00 por m~s, Cr$ 10.000.00 por dia e Cr$ 1.363,64
por hora. 2~) As partes estabelecem que será observada,
enquanto vigorar, a Lei 8.419/92. 3~J Aos ~mpregados admitidos
apOs 1q/05/91 serà garantido o mesmo reajustamento da claúsula
primeira até o limite do salário reajustado de empregado m~is
antigo. exercente da mesma func~o. admitido até 30/04/91
.(Instruc~o Normativa ng, 01. do TST). '1ª-JDurante o per lodo de
s~fra, aos trabalhadores, ca.tadores de cana ClIbituqueiros")
seja Qual for o critério da respectiva remunerac~o. serA
assegurado. como remuneraç~o minima, o. valor da diària
estipulada conforme os critérios da cláusula primeira com o
adicional de 201. (vinte por cento). 5~) As parcelas do 13g,
salário. a AM do FGTS, e férias ser~o devidas apenas aos
empreg?dos s~fristas despedidos durante ou no final da safra.
Para os que permanecerem trabalhando na periodo de entressafra
essas parcelas ser~D pagas de acordo com a lei. A parcela
referente ao descansa semanal remunerado só será devida se
hOllv~r o comparecimento do trabalhador durante a semana. de
acordo com a lei. 6~) No inicio do corte de CAda talh~o, o
representAnte d~s empregadadoras comllnicará aos trabalhadores o
preço provisório para o corte do metro linear da cana des~~' ,
talhl'lo. Esse preço provisOrio serà considerado minimo, estancVv,~)
sujeito a alteraç.o a maior em func~o do resultado da pe~ag~u \
da c~na de amostra para a convers~o de metros lineares ém
toneladas. na forma descrita a seouir. A produç~o de cana
cortada será diariamente medida por metro linear. na terceira
rua ou linha com emprego de compasso fixo de dois metros, com
ponta de fErro, na presença do trabalhador interessado,
faz~ndo-se nessa oportunidade a convers~o do preço da tonelada
para o nre~o correspondente do metro linear. Para esse efeito.
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ao se iniciar o corte de um talh~o, um caminh~o será carregado
com carga colhida pelo.trabalhador oriunda de até três pontos
diferentes desse talh~o, o qual servirá de amostragem, devendo
essa carga de cana "ter sido medida com o compasso~ nas
condi~~es acima. O caminh~o seguirá para a balan~a para pesagem
de carga, assegurado o direito do interessado de acompanhá-lo,
sem Onus para as empregadoras. A rela~~o tonelada/metros
lineares encontrada na carga de cana será observada como padr~o
para a convers~o de toda a cana do mesmo talh~o. As usinas ou
destilarias dar~o prioridade a passagem e descarga de cana de
amostragem a que se refere esta cláusula, seja ela das
companhias agricolas ou de fornecedores, ficando assegurado Que
até o final de cada dia, os cortadores ter~o conhecimento do
preço do cort~ do metro linear de cana, que cortaram durante
esse dia. A cana de a~ucar destinada á industrializa~~o será
obrigatoriamente queimada antes do corte. 7~) Fica estabelecido
que o corte de cana será pelo sistema de 05 (cinco) ruas,
despontadas, amontoada ou esteirada, respeitados os usos e
costumes de cada regi~o. 8~) As primeiras 2 (duas) horas
extraordinárias ser~o remuneradas com acréscimo de 50!.
(cinquenta por cento) e as subsequentes com acréscimo de 751.
(setenta e cinco por cento), em rela~~o á remunera~~o das horas
normais. 9~) Os trablahadores n~o residentes em propriedades
das empregadoras, remunerados por produ~~o, que tenham direito
ao salário "in itinere" nas condi~~es do Enunciado 90 do TST,
far~o jus, durante o per iodo do corte de cana, a uma hora
extraordinária por dia, no valor do sa14rio horário
estabelecido acrescido de 501. (cinquenta por cento) a titulo de
sa~ário "in itinere", que fica assim pr~-fixado. Os
trabalhadores com salário fixo far~o jus a remunera~~o da hora
"in itiner-e", sem qualquer- a.cr-~scimo, se essa hora estiver
integrada na jornada normal de 7,20 horas de trabalho diária, e
com acréscimo de 501. (cinquenta por cento), se extraordinária.
Na entressafra, a hora Ilin itinere'l serà. integrada à jornada
normal de trabalha e, portanto. r-emunerada no v"alor da hora
simples calculada em fun~~o da diária estabelecida, sem
qualquer acréscimo. PARAGRAFO ONICO - Aos fornecedores de cana
fica pré-fixado o tempo de 30.(trinta) minutos extraordinários
por dia, aplicando-se os demais termos do "caput" desta
cláusula, respeitadas as condi~~es regionais. 10~) As
empregadoras ficam obrigadas a for-necer'diariamente comprovante
de produç~o com o nome da empr-egadora e o do trabalhador, a
quantidade de cana cortada e seu correspondente valor em
dinheiro. 11~) Será fornecido a cada trabalhador comprovante do
pagamento com a discriminaç~o das import~ncias pagas e
descontos efetuados, a identifica~~o do trabalhador e das
empregadoras. Em caso de erro ou dúvidas devem pr-evalecer os
valores de produç~o constantes dos comprovantes previstos na
cláusula 6~ (sexta). 12~) Os contrat05 de trabalho, na Vigên~t~.ir..~des te acordo, ser~o ce Iebrados di re tamen te en tre ....'.a5 .," , ,....

empr-egador-as e o trabalhador rur-al, evitando-se a contrat~ç~ ~, , o
por inter-mediarios, salvo empresas de trabalho tempor~r-i { :
regularmente constituidas, hipotese em que o tomador da ~~Q~ ~
de--obra ficaráobrigado solidariamente pelo fiel cumprimentol1P ,
todas as clausulas deste acordo. Havendo instrumento de
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cnntrato irldividual de trabalho firmado entre o trabalhador
rural p os empregadores. obrigam-se estes a forn~cer a 2~ via
ao contratado. 13~) Os pagamentos de salários ser.o efetuados
obrig~toriamente em dinheiro ou em ordem de pagamento
bancària, exclulda qualquer outra modalidade e durante a
jorn~drl de trabalho. 05 pagamentos quinzenais n~o dever~D
lJltrAp~ssar o 5º dia subsequente. 14a) As empregadoras se
-comprometem a pAgar a di~erença entre o salàrio normativo e o
Auxilio pr~videnciário ao ~mpregado, durante o perlodo de até
30 di~s rle afastamento dos serviços por motivos de doença,
devidamente comprovada perante a Previd~ncia Social Rural, nos
termos da Lei nR 7604/87 e da Portaria PT - GM 4.048/87. Se a
Previd~ncia n~o conceder o auxilio doença, por motivo
atribulvel àquele Orq.o e cabendo a prova de tal fato ao
trabalhador, por via de documento oficial concedido pela
Previdência Social, ficam as empregadoras obriqadas ao
pagamento do salário normativo durante o perlodo de até 30 dias
do afastamento do servi.ço, na data do pagamento dos demais
salários. 15~) As emnregadoras se ohrigam a pagar a diferen~a
corr~spondente À CDmpJementac~o d~ remunerac~o devida ao
empreg~dn dlJrante o neriodo de inatividade por ~cidente de
trabalhn, cnm estabilidade do trabalhador pelo perlodo de 60
(~~spnta) dias após o SelJ retorno ao serviço. Se a Previd~ncia
n~D conceder o auxilio acidente, por motivo atribulvel àquele
Org~o e cabendo a prova de tal fato ao trabalhador, por via de
MnClJmento oficial concedido pela Previd~ncia Social. ficam as
empregadoras obrigada~ ao pagamento do sal~rio normativo
dlJrante o per lodo de até 30 dias do afastamento do servi~o, na
data <io pagamento dos demais salários. 16~) Fica assegurada a
estabilidade provisória para a gestante nos termos da lei. 17~)
Sp.r~o protegidos nos termos da lei, os empregados em idade de
prestaç~o de. serviço militar. 18ª) As verbas rescisórias
incontroversas ser~o pagas nos prazos e na forma da lei. 19ª}
Carl~stramento no PfS de todos O~ trabalhadores rurais com a
inrlisnens~vel entrega, por parte das empregadoras rurais da
RAIS na Caixa EconOmica Federal. no prazo da lei. 20~) As
emnreg~doras pagar~o a di~ria aos trabalhadores, nos dias em
que n~o houver trAbalho em virtude de ocorr~ncia de chuvas,
f~lt~ de cana qLIPimad~ ou outros fatores alheios à vont~de rlo
tr~balhador. anot~da su~ presença no local de serviço e desde
que perm~np.ca à djsposiç~o das emnregadoras. sendo obrigatória
::J presença do v~iculo transportador no l.ocal costumeiro de
embar~ue. Na hipótese de o trabalhador n~o trabalhar parte do
dia RIO raz~o dos motivos ~cima, fará jus ao pagamento de sua
efetiva produ~~o no dia e ao nagamento da diári.
nropnrcion •.~lmente As horas de complementaç;3:o d.=\ jornada. 21 ~'(
Spr~o marltidas pelas empreqadoras. nos locais de trabalt
caixa de medicamentos e materiais de primeiros socorros. 2
Ser~ evitada Qualquer discriminaC~D, em raz~o de idad
oferecendo-se igual oportunidade de trabalho ás mulheres
homens. 23~) Os velculos destinados ao transporte
trabalhadores rllrais dever~o satisfazer a~ condi~Oes
sp.qur~nç~ comodinadp. para o transporte de pessoas. sem
para o trabalhador. Para qarantir maior segurança a spus
tr~balhadores, as empregadoras ter~o cuidada na seleç~o de seus
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motoristas. observando os antecedentes de embriagu@s. 24a) As
empregadoras se obrigam ao fornecimento gratuito de
instrumentos de trabalho no local da prestaç~o de serviços.
cujo transporte poderá ser feito no mesmo veiculo
transportador do pessoal. em compartimento separado onde as
ferramentas ficar~o guardadas- diariamente até o termino do
contrato. 25~) Fica estabelecida a obrigatoriedade de
fornecimento gratuito pelas empregadoras de equipamentos e
meios de proteç~o individual quando necessários á execuç~o do
serviço, tais como luvas, polainas próprias para o corte de
cana e roupa adequada ao trabalho, mantendo-se peças de
reposiçbes urgentes que se fizerem necessárias. 26~) As
empregadoras ficam ob~igadas a oferecer aos trabalhadores, no
minimo, barracas removíveis para fins sanitários, bem como
abrigo para esses trabalhadores contra chuvas e outras
intempéries, onde haverá obrigatoriamente água potável em
recipiente higi~nicos, podendo servir para o fim de abrigo. na
forma mencionada, o próprio veiculo transportador que, nesse.
caso permanecerá nos locais de trabalho durante toda a jornada.
27~) Fica estabelecida multa no valor de la/. (dez por cento) do
valor do salário minimo, por infra~~o e por empregado, no caso
de violaç~o das condiçees acordadas, com revers~o do valor
correspondente à parte prejudicada. 28~) As empregadoras,
durante a presente safra, dar~o prefer@ncia à contrataç~o dos
trabalhadores da safra anterior e residentes no municipio sede
da empregadora, em igualdade de condiçbes, respeitadas as
demais cláusulas desta convenç~o também para os trabalhadores
oriundos de outras regi6es. 29~) Em caso de acidente de
trabalho, as empregadoras providenciar~o conduç~o adequada para
socorro imediato do acidentado. 30~) Será garantido ao
dependente, habilitado pela Previd~ncia Social ou pelo Juizo
Civel, do trabalhador morto acidental ou naturalmente, a
percepç~o de 3 (tr@s) salàrios normativos, que.ser~o pagos uma
única vez, pelas Empregadoras ou pelas Companhias Seguradoras.
31~) Admitido trabalhador para funç~o d~ outro dispensado sem
justa causa, serà garantido àquele, salàrio igual ao do
empregado de menor salàrio na funç~o sem considerar vantagens
pessoais. 32~) Ser~o reconhecidos e aceitos pelas empregadoras
os atestados médicos e odontólogicos, expedidos nos termos da
lei, bem como por profissionais dos Sindicatos de qualquer das
categorias, cujos presidentes diligen~iar~o junto a seus
departamentos médicos, para que os atestados médicos e
odontológicos correspondam sempre, invariávelmente, às reais,
necessidades dos trabalhadores que por ventura os solicitem.
33~) Quando for exigido pelas empregadoras a aplicaç~o de
inseticidas ser~o fornecidos aos empregados equipamentos
adequados a segurança nos termos da lei.34~) Por ocasi~o do
primeiro pagamento as empregadoras efetuar~o o desconto
assistencial de l(uma) diária dos empregados rurais associados
ou n~o, em favor da entidade de trabalhadores, que s~rá
recolhida 'para a entidade sindical da sede do domicilio do
trabalhadores. conforme relaç~o anexa, em conta vinculada s~
imite. á Caixa EconOmica Federal ou outro banco indicadol:i~lO~'-)
Sindicatos, até o 5Q. (quinto) dia útil subsequente a f~.'

efetivo desconta. A multa referida na cláusula 27, casa devida,
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será revertida ao Sindicato correspondente. 35~) A Federaç~o
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sáo Paulo
FETAESP - representa todas as bases inorganizadas em
Sindic~to de Trabalhadores Rurais~ conforme rela~~o constante
no processo CRT/SP n.35792.4599/92.0 SINDICATO DA INDUSTRIA DO
ACUCAR NO ESTADO DE S~O PAULO - SIAESP - e o SINDICATO DA
INDIJSTRIA DA FAORICACAO DO ALCOOL no ESTADO DE SAO PAULO
SIFAESP estando de acordo com todas as condiçôes acima
convencionadas. representando as Companhias Agricolas
VinclJlad~s às U~inas de Açúcar e/ou Destilarias Aut~nomas do
Estado de S~O Paulo. inclusive as relacionadas em anexo a esta,
por figLlrarem como ~uscitados nos referidos processos, abaixo
suhscrevem. S~o Paulo. 12 de maio de 1992. ORLANDO IZAQUE
BlRRER. Presidente da FEDERAÇA~O DOS TRABALHADORES NA
AGRICULTURA 00 ESTADO DE SAO PAULO - FETAESP • DR. FABIO SALLES
MEIRELLES, Presidente da FEDERACAO DA AGRICULTURA 00 ESTADO DE
SAO PAUOLO - FAESP , SINDICATO DA INDUSTRIA 00 ACUCAR NO ESTADO
DE SAO PAULO - SIAESP - SINDICATO DA INDUSTRIA DA FABRICA0 DO
ACOOL NO ESTADO DE S~O PAULO - SIFAESP-. estes representados
pela ORA. MARIA AMELIA DE SOUZA ROCHA, Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais filiados á FETAESP e Sindicatos Rurais
filiados á FAESP.Pelos anexos constam as participaçôes de
Comp"nhias Aqrlcolas, contendo, anexo 01~ a Agricola
Arak~ki,Fernandópolis e outras quarenta e pelo anexo 02 a
Agricola e Pastoril Santa Cruz S/A, Capivari, e outras
cinquenta e sete a seguir designadas: Agricola Moreno Ltda.
Luiz Antonio; Agricola Alta Mogiana. Sao Joaquim da Barra:
nqri~ola PaLI D"alho S/A, Ibirar~ma: Agroazul, Araçatuba; Aqro
Bertolo Ltda. Florida Paulista; Agrogel, General Salgado:
Agropav, Promis5Bo; Agropecuaria Alpin Itda .. 8rotas;
Aqropecuaria 8~tatais S/A. Faz. Santa Ernestina; Agropecuaria
C~mpo Vprde Ltda. Icem; Agropecuaria Mongre Ltda, Bariri;
Agroppcuaria Piratininga S/A, Pitangueiras; Alfredo Tonon e
olltros. Bocaina; Antonio Eduardo Toniello e outros,
Pitangueiras; Bento de Abreu Aqricola Ltda. Bento,de Abreu:
Central Agropecuaria Ltda, Lucelia; Citrosuco Agricola Ltda,
Mata0; Cleagro Agropastorrl S/A, Clementina; Companhia Agricola
e Pecu~ria Lincoln Junqueira; Cooperativa dos Produtores e
Fornecedores de Cana de Valparaiso, Valparaiso; Destiagro:
Destilaria Alta Mogiana Ltda, Francisco Ligeiro, Chavantes;
Goaqro. Serranopolis; Guararapes Uniao de Servicos Agrícolas
Ltd~, Gu~rarapes; Nova Recreio, Avanhandava; Oscar Figueiredo
Filho e outros; Olívio Ferrar! Agropecuaria Ltda, Porto
Ferreira; Otavio Junqueira Motta Luiz e outro~. Orlandia;
Olympio Lopes da Silva, Sertaozinho; Pacol; Rafael de Andrade e .
outros, Pitangueiras; Riopedrense S/A, Rio das Pedras; sanc's' ~~~
Agricola Pastoril Ltda, Tupa; Santa Luiza Agropecuaria Lt o. 1 \
Jaboticabal: Sappsal Ltda, Santo Anastacio; Sobar S/A, Rod ~ )
225 KM 50,4; Sobar S/A gropecuaria, ROD SP 225 KM 49: Taquar uJ ~~
Agrop. Ltda, Monte Aprazivel; Agricola Santa Helena Ltda '1~
Estrela D"Oeste; Agrop.Itapirema Ltda.,Sao Francisco; Agrop.
CFM Ltda, Fernandopolis; Agroposto Agricola e Auto Posto Ltda,
FernandopoIis: Agricola 22 de Maio Ltda, Fernandopolis;
Agricola 26 de Setembro Ltda, Fernandopolis; Agropecuaria
Aquidaban Ltda,Matao: Agropecuaria Boa Vista S/A, Americo
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8rasiliensel Agrop. 80m Retiro S/A, Capivari; Agrop. Carrego
Rico Ltda,Santa Rita do Passa Quatro; Agro. Cresciumal S/A;
Agrop.Gino 8ellodi Ltda e outra, Jabotical; Agrop.Guilherme
Scatena Ltda, Descalvadol Rampa Agrop.Ltda, Sao Carlos; 8arra
Agrop.Ltda; Agrop. Labronice S/A,80ituva; Agrop. Monte Sereno
S/A, Pradopolis; Agrop.Nossa Senhora do Carmo Ltda., Ariranha;
Aqrop.Nova Europa Ltda.,Nova Europa; Agrop. Nova Louz~ S/A,
Araras; Agrop.Oriente S/A, 8ela Vista; Agrop. Santa Catarina
S/0,Pontal; Agrop. Sa08ernardo Ltda, Araraquara; Agrop. Sao
Jose S/A,Rio das Pedras; Agrop. Vale do Tiete S/A,8arra 80nita;
Agrotur, Orindiuva; A.J.C. Agrop. S/A, Dois Carregas; Aldo
8ellodi e Outros, Jaboticabal; 8albo S/A Agrop., Sertaozinho;
8runelli S/A Agricultura, Piracicaba; Canavieira Agro Pastoril
Ltda.,Santa Rosa do Viterbo; Carpa, Serrana; Case.Sertaozinho:
Castell,Sertaozinhol Citro Maringa S/A Agricola e Comercial;
Cia Agricola e Industrial Sao Jorge, Jau; Cia Agricola Luiz
Zillo e Sobrinhos, Lençois Paulista; Cia Agricola Nova
America, Assis; Cia'Agric. Pedro Ometto, 8arrá 80nita; Cia
Agric.Quata, Quata; Cia Agric. Queluz, Elias Fausto; Cia Agric.
Rodrigues Alves, Sao Manuel; Cia Agricola Sao Camilo, Sao
Manuel; Cia Agric. Sao Jeronimo. Araras; Cia Agric. ZítIo
Lorenzetti, Macatuba; Cia Agrop.Franceschi,Jau; Elidio Marchesi
Filho e outro, Sertaozinho; Fazenda Bom Jesus,Fazenda Cabreuva,
Fazenda Prezotto, Faz.Campo Formoso, Santa 8arbara D'Oeste;
Faz.Morro Grande e Faz. Santa Francisca, Piracicaba: Faz. do
Funil, Limeira; Faz. Pacaembu, Monte Mor; Terras de Paulinia.
Paulinea; Joao 8Atista Furlan e Outros, Santa 8arbara
D'Oeste; Faz.Reunidas Pilon Ltda.,Cerquilho/Porto Feliz;
Fernando Luiz Quagliato e Outros, Durinhos; Foz do Mogi Agric.
S/A,Pontal; Irmaos Franceschi S/A A.I.C., Jau;
J.O.Agrop;S/A,Araras; Labor,Igaraçu do Tiete; M8 Agric. e ComI.
Ltda, Morro Agudo; Morro Agudo Agric.e Coml.Ltda, S.Joaquim da
8arra; Nello Morganti S/A Agrop., Ibate; Nova Aliança Agric. e
Coml.Ltda, Orlandia; Olimpia Agric. Ltda.,Severinia; Ricardo
Titoto Neto e Outros, Macaca; Santa 8arbara Agric. S/A, Santa
8arbara D'Oeste; Santa Rosa Mercantil Agrop.Ltda.,Penapolis;
Sociedade Agric. Santa Lydia Ltda, Dumont; Sociedade
Agric.Tabajara Ltda, Cosmopolis; Tucurui Agric. Pastoril Ltda,
Catanduva. CERTIFICA, mais, em breve relatório, que verificou
constar o Registro da Conven~~o Coletiva de Trabalho na
Delegacia Regional do Trabalho em S~o Paulo, protocolado
sob no_ 4599 e 4600/92 e depositado sob no_ 611/92,às fls. 44
v, do Livro no_ XIII, SMR,DRT. S~o Paulo, 25 de junho de 1992
na forma do artigo 614, da CLT, com reda~~o do Decreto Lei no
229/77, estando em vigor para todos os efeitos, setor de M~~_
Redonda da DRT. S~o Paulo, 25 de junho de 1992, r,f ..•...~
funcionária Maria de Lourdes Santos, Ag. Administra/tivo;,
matricula n.0161213, ser~o consideradas nulas de pleno d4~eieb l'
quaisquer cláusula do presente instrumento que contr~rieffl -':
dispositivos legados de ordem pública, e em particular~~,,'
concernentes a Politica salarial vigente .Nada mais. E,para
constar foi por !')im, ANA APARECIDA ~ 8UENO; Assistente
SLndLcal, }JJ"'tLCUla 173629 ...~~ ..'...extraie
.dati lografei .a I esent1iertid~O' a qual Iida e achada vai
assinada pel6 D~ eJado R ional ~o Trabalho em S~o Paulo, Dr.
Rubens Ferrei ri .}1:6ltVb-' ~o Paulo, 09 de julho de 1992. _.~./
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