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Canavieiros decidem entrar
em greve em Pernambuco
Cerca de 80 mil canavieiros entram em greve a partir da próxima
segunda-feira (3)
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Greve acontece no meio da safra 2018/2019 que dura até março
Hélia Scheppa/Acervo JC IMagem
Edilson Vieira
Repórter de Economia

Os canavieiros de Pernambuco vão entrar em greve a partir da
próxima segunda-feira (3). A decisão foi tomada em assembléa
na noite da ultima quinta-feira (29), após 13 rodadas de
negociação. Com a paralisação, cerca de 80 mil canavieiros
podem suspender a colheita da cana-de-açúcar. O estado está
em plena safra 2018/2019, iniciada em setembro e que segue
até março do ano que vem.
O principal ponto de divergência entre os trabalhadores da
cana-de-açúcar, os usineiros e os fornecedores de cana é o m
da chamada horas in itinere, que, pela legislação trabalhista, é o
tempo gasto pelo empregado, em transporte fornecido pelo
empregador, para a ida e a volta até o local de trabalho em
locais de difícil acesso e não atendido por transporte público
regular. Esse tempo de deslocamento é pago como acréscimo a
jornada de trabalho e representa, em média 20% a mais no
salário do empregado. “A greve foi de agrada porque eles
querem acabar com conquistas históricas de nossa categoria”,
a rmou o presidente da Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Assalariados Rurais do Estado de Pernambuco
(Fetaepe), Gilvan José Antunis.
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Segundo o sindicalista, se houver a retirada das horas in
intinere, além da perda salarial, poderá haver prejuízo para as
ações que tramitam na Justiça do Trabalho sobre o tema. “Os
patrões condicionaram todo restante das negociações ao m do
pagamento das horas de deslocamento”. Gilvan a rma ainda
que abrir mão da remuneração pode abrir brechas para que o
empregador deixe o trabalhador aguardando, por horas, a
chegada e saída do veículo. A campanha salarial dos canavieiros
também discute um novo piso salarial para a categoria. Dos
atuais R$ 970, os trabalhadores pedem um reajuste para R$
1.150. “Queríamos dialogar, mas não podemos aceitar nenhum
direito a menos”, diz Gilvan.

O presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar,
no Estado de Pernambuco (Sindicape), Gerson Carneiro Leão diz
que paralisações são normais dentro de um processo de
negociação. Ele a rma que os fornecedores de cana já pagam o
piso salarial proposto pela categoria patronal (de R$1.010) mas
que é contra a manutenção das horas in intinere. “O
empregador já custeia o transporte dos trabalhadores, é
absurdo que ainda haja uma remuneração em cima disso”,
a rma. Gerson defende, no entanto, que exista uma multa caso
haja atraso a partir de 15 minutos na chegada do transporte dos
trabalhadores. “Fizemos essa proposta, mas os canavieiros
rejeitaram”, a rmou o presidente. Pernambuco tem cerca de 12
mil fornecedores de cana, 94% deles de pequeno porte.
A diretoria do Sindaçucar foi procurada pela reportagem, mas
informou, através da assessoria de imprensa, que espera ser
comunicada o cialmente da paralisação para se manifestar.
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