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o DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO. Dr.
Antonio Funari Filho, CERTIFICA que, revendo nesta Delegacia Regional do Trahalho
no Estado de São Paulo, os processos administrativos números 46.219.008266195 (apenso
o de número 46.219.008267/95), constatou a celebração de u'a CONVENÇAQ COLE-
TIV A DE TRABALHO - SETOR CANA VIEIRO, entre a F~DERAÇAO DOS
TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE SAO PAULO - FE-
TAESP, representando sua base territorial sindical profissional - trabalhador rural - área
inorganizada e os SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS DE:- Adamanti-
na, Adolfo, Aparecida D'Oeste, Araçatuba, Araras e Região, .Assis, Avaré, Bariri, Barra
Bonita, Barretos, Batatais, Bocaina, Brotas, Cajuru, Charqueada, Candido Mota, Capiva-
ri, Descalvado, Dois Córregos, Dracena, Duartina, Echaporã, Euclides da Cunha Paulista,
Femandópolis, FI6rida Paulista, Gastão Vidigal, Guaíra, Guapiaçú, Guará, Guareí, Gua-
riba, Ibitinga, Icem, Igaraçu do Tiete, Igarapava, Ipuã, Irapuro, ltaí, Itapetininga, ltapira,
ltapuí e Boracéia, Ituverava, Jaboticabal, Jales, Jardin6polis, Jaú, Junqueir6polis, Leme,
Lençois Paulista, Limeira, Manlia, Matão, Miguel6polis, Mineiros do Tiete, Mirante do
Paranapanema, Mococa, Monte Azul Paulista, Motuca, Nova Europa, Nova Granada,
Novo Horizonte, Olímpia, Oriente, Ourinhos, Pacaembu, Palestina, Palmeira D'Oeste,
Palmital, Paraguaçu Paulista, Parapuã, Patrocínio Paulista, Paulo de Faria, Pereira Barre-
to, Piracicaba, Pirassununga, Pontal, Potirendaba, Prad6polis, Presidente Alves, Presiden-
te Epitácio, Presidente Prudente, Quata, Regente Feij6, Ribeirão Preto, Rio Claro, Sales
Oliveira, Santa Rosa de Viterbo, São Carlos e Ibaté, São Joaquim da Barra, São José do
Rio Preto, São Pedro, Serrana, Sertãozinho, Tanabi, Taquaritinga, Taquarituba, Tatuí,
Teodoro Sampaio, Tiete, Torrinha, Tupã, Valparaíso, Vargem Grande do Sul, Viradouro
e SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE DOURADO, todos repre~entando
sua base !erritorial organizada, DE U¥ LADO, e o SINDICATO DA INDUSTRIA
DO AÇUCAR NO ESTADO DE SAO PAULO - SIAESP e o SINDICATO DA
INDÚSTRIA DA FABRICAÇÃO DO ALCOOL NO ESTADO DE SÃO PAULO -
SIFAESP, representantes legais das Companhias Agrícolas vinculadas às Usinas de Açú-
car com Destilarias Anexas elou às Destilarias Autônomas, DOUTRO LADO, com fim-
damento no artigo 611 e seguintes da CLT, válida para todo o setor canavieiro a partir de
I °105/95 a 30/04/96, consubstanciada nas seguintes cláusulas: CLAUSULA 1"- CORRE-
ÇAO SALARIAL: A partir de I °/05/95, os salários serão corrigidos de acordo com o
parágrafo 2°, do artigo 29, da Lei nO 8.880/94, e artigo 4°, do Decreto nO 1.239194, a-
plicando-se sohre o salário de 1°/04/95 o percentual de 29,55 % correspondente ao IPCr
de julho/94 a abri1l95, e deduzindo-se desse percentual, no mesmo ato, as antecipações
concedidas, a qualquer titulo, no período compreendido entre maio/94 a abri1l95 (art. 79
da MP 1004, de 19105/95), quitando toda a inflação eventualmente ocorrida no período de
1°/05/94 a 30/04/95. A quitação se relaciona inclusive com os índices e valores mencio-
nados nos artigos 26, parágrafos 3°, 4° e 5°, do art. 27 e o parágrafo 2°, do artigo 29, da
Lei nO 8.880, de 27/05/94 e artigos 1°,3° e 4", do Decreto 1.239, de 14~09/94, e even-
tuais perdas salariais ocorridas no período de 1°/05/94 a 30/04/95. CLAUSULA 2" -
PRODUTIYIDADE: Sobre os salários já reajustados nos termos da cláusula primeira a-
plica-se o percentual de 7% a titulo de produtividade. CLAUSULA 3" - PISO SALARI-
AL: O piso salarial da categoria a partir de I °/05/95 passa a ser de R$ 185,00 por mês,
R$ 6,1666 por dia e R$ 0,8409 por hora. A quitação se relaciona inclusive com os índices
e valores mencionados nos artigos 26, parágrafos 3°,4" e 5°, do art. 27 e o parágrafo 2°,
do artigo 29, da Lei nO 8.880, de 27/05/94 e artigos 1°, 3° e 4°, do Decreto 1.239, de
14/09194, e eventuais perdas salariais ocorridas no período de 1°/05/94 a 30/04/95.
CLAPSULA 4" - PREÇO TONELADA DE CANA: Os preços da tonelada para o corte
de cana-de-açúcar a partir de I ° de maio de 1995, são os seguintes: para o corte de cana
de 18 meses é de R$ I, 18 por tonelada e para o da de outros cortes é de R$ I, 12 por tone-
lada, respeitadas as condições regionais mais favoráveis. A quitação se relaciona inclusive
com os índices e valores mencionados nos artigos 26, parágrafos 3°,4° e 5°, do art. 27 e
o parágrafo 2°, do artigo 29, da Lei nO 8.880, de 27/05/94 e artigos 1°,3° e 4°, do De-
creto 1.239, de 14/09/94 e eventuais perdas salariais ocorridas no período de 1°/051 .a 00. o
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30/04/95. CLAUSULA 5" - ADMISSÃO APÓS A DATA-BASE: picam assegurados os
MESMOS PERCENTUAIS contidos nas cláusulas acima aos trabalhadores rurais admiti-
dos após a data-base (OI de maio de 1994), limitando-se ao salário reajustado do traba-
lhador mais anti~o admitido até 30/04/94 que exerça a mesma função. CLAUSULA 6" -
REMUNERAÇAO DO B1TUOUEIRO: Durante o período de safra, aos trabalhadores,
CATADORES DE CANA (bituqueiros), seja qual for o critério da respectiva remunera-
ção, será assegurado, como mínima, o valor da diária estipulada conformç os critérios da
cláusula 3" (terceira) com o adicional de ~ (vinte por cento). CLAUSULA 7" -
SALÁRIO "IN ITINERE" - Os trabalhadores não residentes em propriedades dos em-
pregadores, remunerados por produção, que tenham direito ao salário "in itinere" nas con-
dições dos Enunciados 90, 324 e 325 do TST, farão jus durante o período do corte de cana
a OI (uma) hora extraordinária por dia, no valor do salário horário estabelecido acrescido
de 100% (cem por cento), a título de salário "in itinere", que fica assim pré-fixado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os trabalhadores com salário fixo farão jus à remuneração
da hora "in itinere", sem qualquer acréscimo, se essa hora estiver integrada na jornada
normal de 7,20 horas de trabalho diário e, com acréscimo de 100%, se extraordinária.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na entressafra a hora "in itinere", se integrada à jornada
normal de trabalho, será remunerada no valor da simples e calculada em função da ~iária
estabelecida, sem, qualquer acréscimo. CLAUSULA 8' - GARANTIA DE SALARIO
DO SUBSTITUIDO: Garantia ao trabalhador rural admitido para função de outro dispen-
sado, de salário igual ao do trabalhador de menor salário naquela fjJnção sem considerar
vantagens pessoais. CLAUSULA 9" - PAGAMENTO DE SALARIOS: Obrigação do
pagamento dos salários em dinheiro ou ordem dj: pagamento bancária, excluída qualquer
outra modalidade, e durante a jornada. PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos
quinzenais não deverão ultrapassar o 5° dia subsequente. PARAGRAFO SEGUNDO: As
empregadoras concederão um adiantamento salarial "vale" de 40% do salário normal (220
horas), que não sofrerá desconto se a previsão do saldo salarial do respectivo mês for sufi-
ciente para os descontos normais autorizados, até o dia 23 (vinte e três) de cada mês, des-
de que o empregado tenha trabalhado pelo menos 80 horas na primeira quinzena, ressalva-
do os uso~ e costumes já existentes em cada região. CLAUSULA lO" - PAGAMENTO
DE SALARIOS INTEGRAIS: Pagamento pelas empregadoras aos trabalhadores da diá-
ria nos dias em que não houver trabalho em virtude da ocorrência de chuvas, falta de cana
queimada ou outros fatores alheios à vontade do trabalhador, anotada sua presença no lo-
cal de serviço e, desde que permaneça à disposição daquelas, sendç obrigatóri~ a presença
do veículo transportador no local costumeiro de embarque. PARAGRAFO UNICO: Na
hipótese de o trabalhador não trabalhar parte do dia em razão dos motivos acima, fará ele
jus ao pagamento de sua efetiva produção no dia e aç pagamento da diária, prop_orcional-
mente, às horas de complementação da jornada. CLAUSULA 11" - PROIBIÇAO DOS
DESCONTOS: Ficam proibidos os descontos genérico>" devendo cada parcela ser dis-
criminada a que título for e o motivo do desconto. CLAUSULA 12' - YERBAS DOS
TRABALHADORES RURAIS: A parcela do 13° salário, o documento para saque do
FGTS e parcelas das férias serãç devidas apenas aos empregados safristas despedidos du-
rante ou no final da safra. PARAGRAFO PRIMEIRO: Para os que permanecerem trabil-
Ihando no período de entressafra essas parcelas serão pagas de acordo com a lei. PARA-
GRAFO SEGUNDO: A parcela referente ao descanso semanal remunerado só será devi-
da sj: houver o comparecimento do trabalhador durante a semana, de acordo com a lei.
CLAUSULA 13' - HORAS EXTRAS: Remuneração das horas extras com acréscimo de
100% (cem por cento), em relação à remuneração das normais. CLÁUSULA 14" _
ADICIONAL NOTURNO: A hora noturna, nos termos da lei, será remunerada com o
adicional de 50% (cinquenta por cenjo), a incidir sobre o valor da hora normal. CLÁU-
SULA 15" - MODO DE AFERIÇAO - PREÇO - TONELADA: No início do corte de
cada talhão, o representante dos empregadores comunicará aos trabalhadores o preço pro-
visório para o corte do metro linear da cana desse talhão. Esse preço provisório será con-
siderado mínimo, estando sujeito a alteração a maior em função do resultado da pesagem
da cana de amostra para a conversão de metros lineares em tonelada, na forma descrita a
seguir: - a produção de cana cortada será diariamente medida por metro linear, na t eIra 0.
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rua ou linha com emprego de compasso fixo de dois metros, com ponta de ferro, na pre-
sença do trabalhador interessado, fazendo-se, nesta oportunidade, a conversão do preço da
tonelada para o preço correspondente do metro linear. Para esse efeito, ao se iniciar o cor-
te de um talhão, um caminhão será carregado com carga colhida pelo trabalhador oriunda
de até três pontos diferentes desse talhão, o qual servirá de amostragem, devendo essa
carga de cana ter sido medida com o compasso nas condições acima. O caminhão seguirá
para a balança para pesagem de carga, assegurado o direito de acompanhá-lo sem ônus
para as empregadoras. A relação tonelada/metro lineares encontrada na carga de cana será
observada como padrão para a conversão de toda a cana do mesmo talhão. As Usinas ou
Destilarias darão prioridade a pesagem e descarga de cana de amostragem a que se refere
esta cláusula, seja ela das companhias agrícolas ou de fornecedores, ficando assegurado
que, até o tinal de cada dia, os cortadores terão conhecimento do preço do corte do metro
linear de cana que cortaram durante esse dia. Fica facultado o acesso do Presidente ou do
Diretor, por ele pessoalmente indicado, do Sindicato de Trabalhador acordante e, desde
que comunicado previamente e devidamente acompanhado pelo empregador, para acom-
panhamento da pesagem da cana e busca de soluções, em conjunto, quando necessárias,
concedendo-se-Ihes as condições adequadas para tanto. As partes que acompanharem a
medição devem, ao final, aporem o "DE ACORDO" no documento pr6prio. A cana de
açúc,ar destinada a industrialização será obrigatoriamel!te queimada antes do corte .
.CLAUSULA 16' - COMPROVANTES DE PRODUÇAO: Obrigatoriedade da empre-
gadora em fornecer, diariamente, comprovante de produção com seu nome e do trabalha-
dor, O número do talhão, a quantidade de cana cortada e seu correspondente valor em di-
nheiro. CLAUSULA 17' - ENVELOPES DE PAGAMENTOS: Fornecimento a cada
trabalhador de comprovante de pagamento com a discriminação das importãncias pagas e
dos descontos efetuados, e a identificação daquele e da empregadora, devendo em caso de
dúvida ou erro prev<jlecer os valores de produção constantes dos comprovantes previstos
na cláusula 16. CLAUSULA 18' - CORTE DE CANA: Estabelecimento do corte de
cana pelo sistema de 5 ruas, ,despontada, amontgada ou esteirada, respeitados os usos e
costumes de cada região. CLAUSULA 19' - FERIAS: Obrigatoriedade dos empregado-
res rurais ao concederem férias individuais ou coletivas de que as mesmas sempre se inici-
em no I" (primeiro) dia útil da semana. Na hip6tese de casamento os empregadores ru-
rais, na medida do possível, farão coincidir a data daquele com a data do gozo das férias
de seu trabalhador rural. CLAUSULA 20' - APOSENTADORIA _ GARANTIAS:
Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo de 12 (doze) meses da
aquisição do direito a aposentadoria, por tempo de serviço integral, e que contarem no
mínimo com 10 (dez) anos de serviço, ininterruptos, na mesma empresa, fica assegurado o
emprego ou salário durante o período que faltar para aposentar-se, ressalvada a tà1ta gra-
ve. O empregado, para fazer uso do benefício desta cláusula" deverá comprovar sua con-
dição no pI:.azo de 30 dias a contar_ do desligamento. CLAUSULA 21' - COMPLE-
MENTAÇAO DE REMUNERACAO: As empregadoras se obrigam a pagar a diferença
correspondente à complementação da remuneração devida ao trabalhador durante o perío-
do de inatividade por acidente de trabalho com estabili,!ade do trabjllhador pelo período de
60 (sessenta) dias ap6s o seu retorno ao serviço. PARAGRAFO UNICO: Se a Previdên-
cia não conceder o auxIlio acidente, por motivo atribuível àquele 6rgão e cabendo a prova
de tal fato ao trabalhador por via de documento oficial por aquela concedida, ficam as
empregadoras obrigadas ao pagamento do salário normativo durante o período de até 45
(quarenta ç cinco) dias do afastamento do serviço, na data do pagamento dos demais salá-
rios. CLAUSULA 22' - AFASTAMENTO DE SERVIÇO POR DOENÇA: As
empregadoras se comprometem a pagar a diferença entre o salário normativo e o auxIlio
previdenciário ao trabalhador, durante o período de até 45 dias de afastamento dos servi-
ços por motivos de doença, devidamente comprovada perante a Previqência Soci,!1 Rural,
nos termos da Lei n" 7.604/87 e da Portaria PT-GM 4.048/87. PARAGRAFO UNICO:
Se a Previdência não conceder o auxIlio doença, por motivo atribuível àquele 6rgão e ca-
bendo a prova de tal fato ao trabalhador, por via de documento oficial concedido pela
Previdência Social, ficam as empregadoras obrigadas ao pagamento do salário normativo
durante o período de até 45 dias do afastamento do serviço, na data do pagamento dQ'
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demais salários. CLÁUSULA 23" - NÃO DISCRIMINAÇÃO: Proibição de diferenças
de salários, de exercício ,de funções e de critérios da admissão por motivo de sexo, idade,
cor ou estado civil. CLAUSULA 24" - CONTRATOS DE TRABALHO: Os contratos
de trabalho, na vigência desta Convenção, serão celebrados, diretamente, entre a empre-
gadora e o trabalhador rurdl, evitando-se a contratação por intermediários, salvo empresas
regularmente constituídas, hipótese em que o tomador da mão-de-obra ficará obrig!!do so-
lidarijlmente pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas desta Convenção. PARAGRA-
FO UNIÇO: Havendo instrumento de contrato individual de trabalho firmado entre o tra-
balhador rur~l e os empregadores, obrigam-se estes a fornecer a 2a (segunda) via ao con-
tratado. CLAUSULA 25" - CONTRATOS DE TRABALHADORES RURAIS: As
empregadoras, durante a presente safra, darão preferência à contratação dos trabalhadores
da safra anterior e residentes no município sede daquela, em igualdade de condições, res-
pei~das as demais cláusulas desta Convenção também para os oriundos de outras regiões.
CLAUSULA 26" - GRATUIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO: Forne-
cimento gratuíto pelas empregadoras aos trabalhadores de instrumentos de trabalho no lo-
cal da prestação de serviços, cujo transporte poderá ser feito no mesmo veículo, em com-
partimento separado, onde as ferramentas l< as limas necessárias ficarã_o, diariament~,
guardadas e repostas quando necessário. ÇLAUSULA 27" - PERÇEPÇAO DE SALA-
RIOS NORMATIVOS: Garantia de percepção de 06 (seis) salários normativos ao depen-
dente do trabalhador morto, acidental ou naturalmente, habilitado pela Previdência Social
ou pelo Juízo Cível, qu~ serão pagos em única vez, pel~s Empregadoras ou pelas Compa-
nhias Seguradoras. CLAUSULA 28" - MARMITA TERMICA: As empregadoras, uma
única vez, no início da safra ou quando da admissão do trabalhador rural, mediante reci-
bo, fornecerão gratuitamente "marmita térmica", para cumprir o disposto nos ítens
24.6.3.1 e 24.6.3.2, da Portaria nO 13, de 17/09/93, da Secretaria de Segurança e Saúde
no Trabalho. O trabalhador rural fica responsável pela guarda, uso adequado e conserva-
ção e higienização regular da "marmita térmica", obrigando-se a devolvê-la quando da
cessação do contrato de trab!!lho. A não devolução da "marmita térmica" implicará na au-
torização do desconto. CLAUSULA 29" - CADASTRAMENTO NO PIS: Cadastra-
mento no PIS de todos os trabalhadores rurais com a indispensável entrega, por p~e das
empregadoras rurais, da RAIS na Caixa Econômica Federal, no prazo da lei. CLAUSU-
LA 30" - ATESTADO DE AFASTAMENTO DE SALARIOS: As empresas deverão
preencher o atestado de afastamento e salários (A.A.S.), quando solicitado pelo emprega-
do nos seguintes prazos: A) máximo de 5 dias úteis, contados da data da solicitação, nos
casos de obtenção de benefícios por auxílio-doença; B) máximo de 1,0dias úteis, contados
da data da solicitação 90S casos de obtenção da aposentadoria. CLAUSULA 3 I" - EX-
TRATOS DOS DEPOSITOS DO FGTS: Para os trabalhadores residentes nas proprie-
dades das empregadoras, quando seu extrato for entregue pela Caixa Econômica Federal
no endereço do empregador, este providenciará a distribuição do mesmo na data de entre-
ga do comprovant~ de pagamento, subseq,!ente ao recebimento. CLÁUSULA 32" -
ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGlCOS: Reconhecimento e aceitação pelas
empregadoras, preferencialmente nos locais de trabalho dos atestados médicos e odontoló-
gicos, expedidos nos termos da lei por profissionais dos sindicatos de qualquer uma das
categorias, cujos presidentes diligenciarão junto a seus departamentos médicos e odontoló-
gicos para que correspondam sempre e invariavelmente, às reais necessidades dos traba-
lhadores que, porventura, solicitarem-nos, devendo o referido atestado conter sempre o
período de afastamento: QuandQ o trabalhador entregar atestado médico, o empregador
fornecerá o contra-reCIbo. CLAUSULA 33" - TRABALHADORA RURAL GES-
TANTE: Fica lIssegurada a estabilidade provisória para gestante nos termos da lei. RE-
COMENDAÇAO - Recomenda-se que, a critério do médico, devendo ser o da empresa
quando houver, quando o estado de gravidez da trabalhadora estiver sendo prejudicado
pelas condições de trabalho, e na impossibilidade da mesma exercer outra função compatí-
vel c?m o seu estado, e a vista,do atestado do médico que a acompanha, as empregadoras
anteCIpemo afastamento. CLAUSULA 34" - SERVIÇO MILITAR: Serão proJegidos
nos termos da lei, os trabalhadores em idade de prestação de serviço militar. LA .co o~
LA 35" - VERBAS RESCISORIAS: Quitação das verbas rescisórias "incontrov~as" .(
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nos prazos_e nas condiçÔes previstas em lei. CLÁUSULA 36" - EOUIPAMENTOS DE
PROTEÇAO E SEGURANÇA: Fornecimento gratuíto pela empregadora de equipamen-
tos e meios de proteção individual necessários à execução dos serviços, tais como luvas.
polainas próprias para o corte de cana e roupa asJequada ao }lahalho, mantendo-se peças de
reposiçÔes urgentes que precisas forem. PARAGRAFO UNICO: A roypa adequada ao
trahalho é _constitujda de I (uma) calça e I (uma) camisa por safra. CLAUSULA 37" _
CONDIÇOES TECNICAS E DE SEGURANÇA: Obrigatoriedade de os veículos de
transporte de trabalbadores rurais satisfazerem, integrall1)ente, as cOJldiçÔes de segurança e
comodidade, sem ônus algum para o trahalhador. PARAGRAFO UNICO: Compromisso
dos empregadores em ter cuidado na seleção de seus motoristas para garantir maior sçgu-
rança aos seus trabalhadore~ rurais, obsçrvando os antecedel1tes de embriliguez. CLAU-
SULA 38" . INSTALAÇAO SANITARIA. ABRIGO E AGUA POTAYEL: Obriga-
toriedade da empregadora no oferecimento aos trabalhadores, no mínimo, de barracas
removíveis para fins sanitários, abrigos contra chuvas e outras intempéries, onde haverá
obrigatoriamente água potável em recipientes higiênicos, podendo servir como abrigo o
próprio veículo tran~portador que, nesse caso, permanecerá nos locais de trabalho durante
toda a jornada. CLAUSULA 39" . MEDICAMENTOS: Manutenção pelas empregado-
ras, ,nos locais de trabalho, de caixa de medicamentos e materiais de primeiros socorros.
CLAUSULA 40" - ACIDENTE DE TRABALHO: Em caso de acidente de trabalho, as
empregadoras providenciarão co!.!dução adequada para o socorrp imediato do acidentado.
CLAUSULA 41" - APLlCAÇAO DE DEFENSIYOS AGRICOLAS: Quando for exi-
gido pelas empregadoras a aplicação de defensivos agrícolas serão fornecidos aos trabalha-
dores equipamentos adequados a segurança nos termos da lei. CLAUSULA 42" - OUA-
DRO DE AVISO: Os avisos, enviados pelo Sindicato para serem afixados nos veículos
que transportam os trabalhadore;; rurais, serão submetidos à apro,::ação prévia do setor
competente das empresas. CLAUSULA 43" - COMPENSACAO/FERIADOS: As
empresas poderão estabelecer programa de compensação de dias líteis intercalados entre
domingos e feriados e fins de semana e Carnaval, de sorte a conceder aos empregados um
período mais prolongado de descanso. mediante entendimento direto com a maioria dos
empregados dos setores envolvidos. A ratificação pela diretoria do Sindicato. se dará no
próprio documento da compensação. CLAUSULA 44" - CONTRIBWÇAO ASSIS-
TENCIAL: Desconto assistencial pelas empregadoras, quando do primeiro pagamento
reajustado, de OI (uma) diária do salário normativo dos trabalhadores rurais, associados
ou não, em favor da entidade sindical cuja sede é o domicílio do trabalhador, conforme
relação anexa, em conta vinculada sem limite à Caixa Econômica Federal ou a outro ban-
co indjcado pelos,sindicatos, até o 5° (quinto) dia útil subsequente a seu efetivo desconto.
PARAGRAFO UNICO: A multa, fixada nos termos da cláusula 47, será revertida a fa-
vor do sindicato prejudicado, no caso de descumprimento da obrigação contida no "caput"
desta cláusula. CLAUSULA 45" . MULTA: Estabelecimento de uma multa no valor de
7% do salário normativo, por infração e trabalhasJor, no caso de violação_ das condiçÔes
acordadas, com reversão à pane prejudicada. CLAUSULA 46" - ELElÇAO: Eleição da
Justiça do Trabalho para a, solução de quaisquer. pendências decorrentes desta Convenção
Coletiva de Trabalho. CLAUSULA 47" - VIGENCIA: Vigência de I (um) ano com iní-
cio em I~ de maio de 1.995 a 30 de abril de 1.996. As partes reconhecem que a FE-
DERAÇAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE
SÃO I'A ULO - FET AESP representa todas as bases inorganizadas em Sindicatos,
conforme relação no prgcesso DRTISP nU 4~.219-008266/95. São Paulo, 14 de ju-
nho de 1.995. COMISSAO DE NEGOCIAÇAO PROPISSIONAL: Norival Guada-
ghin, STR de Araras; Antonio Cerqueira Souza, STR de Quatá, I::duardo Porfírio, STR de
Mineiros do Tietê; Fioravante Mazzo, STR de Novo llorizonte; Lourival Antonio. STR
de Avaré; Sebastião de Oliveira Guedes, STR de Rio Claro; Silvio Donizete Palvequeres.
STR de Riheirão Preto; Valdeci Ramos da Silva, STR de Serrana; Tadeu Urhinatti, STR
de Sales Oliveira; Vidor Jorge Faita - Presidente/Coordenador_ e Mauro Alves da Silvil _
Secretário Geral/Sub-coordenador - FETAESP. COMISSAO DE NEGOCIAÇAO
PATRONAL - SIAESP/SIFAESP: Carlos Alberto Gimenez Costa; Éssio Gandini Filho:
Joaquim da Cunha Filho; José Laércio Cavalheiro; Nelson Cardoso Felício Filho: Wilson
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Spósito. ASSESSORIA SINDICAL: Maria Amélia Souza da Rocha, Elimara Aparecida
Assa4 SaIlum; José RO,berto SquineIlo; SINDICATOS PATRONAIS: SINDICATO DA
INDUSTI3-IA DO AÇUCAR NO E~TADO DE SAO PAULO - SIAESP E_SINDICATO
DA INDUSTRIA DA FABRICAÇAO DO ALCOOL NO ESTADO DE SAO PAULO _
SIFAESP. CERTIFICA, mais, em breve relato, que verificou constar o Registro e o
Depósito desta Convenção Coletiva de Trabalho na Delegacia Regional do Trabalho, em
São Paulo, protocolado sob nO 8266/95 e depositado sob nO 402/95 e respectivamente, às
folhas nO 12 do livro XV, DAS/SMR. São Paulo, 31 de julho de 1.995. Na forma do ar-
tigo 614, da CLT, com redação do Decreto-Lei nO 229/77, estando em vigor para todos os
efeitos, o setor de Mesa-Redonda desta Delegacia formalizou dito registro através de sua
funcionária Regina Meire do Nascimento, Ag. Administrativo, matricula nO 257990. Se-
rão consideradas nulas de pleno direito quaisquer cláusulas do presente instrumento que
contrariam dispositivos legais de ordem pública e, em particular, os concernentes à políti-
ca salarial vigente. Nada mais. E, para constar~i por mim/jAna Aparecida Haro Bueno,
A-!,sistente Si.ndical, matricu.la nO 2595~ .... , extr~i e datilografei a presente certi-
dao, a qual lIda e achada ~aR pelo Deleg' do RegIOnal do Trabalho em São-Faulo,
Dr. Antonio Funari Filho. ,... São Paulo, 31 de julho de 1.995. o'> ".o~,.' (•• o
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