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C I R C U L A R 

  
 
Prezado associado: 
  
Informamos aos produtores rurais do Vale do São Francisco que, depois de intensas e 
dificílimas tratativas, foi coroada de pleno êxito a nossa missão na negociação coletiva 
encetada com as representações dos trabalhadores rurais dos municípios do Estado de 
Pernambuco e da Bahia do ano de 2021, sendo estes os pontos negociados: 
  
1º) – A partir de 1º.01.2021, o Piso Salarial dos trabalhadores rurais da hortifruticultura passou 
a ser de R$ 1.147,30 (um mil e cento e quarenta e sete reais e trinta centavos), o que significa 
que o valor conciliado foi o mesmo da variação do INPC do período; 
  
2º) – Além do Piso Salarial acima indicado, os tratoristas terão, também a partir de 1º.01.2021, 
um acréscimo, nos salários hoje praticados, de um valor fixo de R$ 86,04 (oitenta e seis reais 
e quatro centavos), e os irrigantes terão um acréscimo de um valor fixo de R$ 
43,02 (quarenta e três reais e dois centavos); 
  
3º) - Quanto à taxa assistencial (Nacional), não houve nenhuma alteração. O desconto de 
uma diária nos salários dos trabalhadores, sejam eles associados ou não associados dos 
sindicatos – como exatamente ocorreu no ano passado – somente poderá ser feito se os 
trabalhadores – repita-se associados ou não associados – derem ao seu empregador 
uma autorização prévia, autorização que precisa ser individual e por escrito. 
  
4º) – Em razão da pandemia, as partes ajustaram que, nos casos em que os atestados médicos 
possuírem vinculação com suspeita ou diagnóstico da COVID 19, o trabalhador poderá fazer a 
apresentação por meio eletrônico, a fim de evitar o contato com os demais trabalhadores, como 
medida de prevenção e contenção de proliferação do vírus. Ressaltamos que, mesmo em tais 
casos, ficou mantida a obrigação de efetuar a entrega do Atestado Médico na empresa de 
forma física, no dia em que estiver apto para retornar ao trabalho. 
  
5º) - Como forma de demonstrar o compromisso das empresas e dos trabalhadores no combate 
a proliferação da COVID-19, manteremos uma cláusula genérica lembrando que os produtores 
e os empregados envidarão esforços para adotarem as melhores práticas e protocolos para 
evitar a proliferação do virus; 
  
6º) – Por fim, ficaram mantidas todas as demais cláusulas constantes da Convenção Coletiva 
de Trabalho de 2020, devendo os empregadores fazer a divulgação entre seus técnicos e 
gerentes de campo, em reuniões informativas, evitando conflitos e desinformação no ambiente 
de trabalho. 
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