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ANOTAÇÕES



Documentação geral

Vamos contratar?

Livro de Registros e CAGED

Relação de funcionários com endereço

Acordo Coletivo / Convenção Coletiva
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Verificar os endereços dos funcionários e checar se há 
formação de repúblicas ou alojamentos.

Anotar o contrato de trabalho na CTPS e registrar o
empregado.

Informar as contratações no CAGED* e cadastrar conta
de FGTS.

* Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Esse é o primeiro passo
para começar uma safra 

com pé direito!

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS SAFRISTAS

ANOTAÇÕES

Garantir o cumprimento da convenção ou acordo 
coletivo vigente.



E a saúde, como vai?

PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais 

Vamos garantir que os funcionários comecem a safra sem nenhum problema. 
Saúde e bem estar é bom para todos!

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Ficha de entrega de EPI 
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Verificar se o seu nome e das fazendas estão inclusos no contrato de 
constituição do consórcio e se está válido.

Contrato de constituição do consócio (Pacto de Solidariedade)

E se a mão de obra for de condomínio ou consórcio?

Para que a mão de obra do consórcio possa realizar a colheita de cana (ou 
plantio) em sua propriedade é necessário que você faça parte do consórcio. Para 
isso é necessário que você faça parte do contrato de constituição do consórcio 
(Pacto de Solidariedade).
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EPIs obrigatórios para entrada na indústria

Calçado de segurança com biqueira de aço

Capacete

Luvas de raspa de couro ou vaqueta

Óculos de segurança

Protetor auditivo

Colete refletivo

Indústria

Documentação do veículo (CRLV, DPVAT)

FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos)

Ficha de Emergência dos Produtos Transportados

Extintor de incêndio

Kit de Emergência

Placas de identificação (Painel de Segurança e Rótulo de Risco)

Abastecimento

Para realizar o abastecimento de veículos comboio na usina, é necessário 
seguir as instruções de segurança, conforme abaixo:



Pagamento do FGTS e INSS

O recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é
obrigação do empregador, e essa verba não pode ser descontada do salário
do empregado. Ele deve ser depositado todos os meses no valor de 8% da
remuneração bruta mensal do trabalhador, incluindo as horas extras e os
outros adicionais recebidos e excluindo benefícios como vale transporte e
alimentação.

O INSS é responsável pela administração da Previdência Social. O
empregador é responsável pelo pagamento do INSS todos os meses, o qual
deve ser no valor de 20% do salário do empregado. É permitido um desconto
do salário, que varia conforme a remuneração do empregado (8%, 9% ou
11%). O empregador deve complementar o valor até o limite de 20%.

Caso você esteja vinculado a
um consórcio ou prestador
de serviço (na colheita) é
importante verificar se o
pagamento do FGTS e INSS
dos funcionários estão sendo
recolhidos em dia.
Para isso pode-se solicitar a
CND – Certidão Negativa de
Débitos.
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Iluminação de caminhões canavieiros

Com objetivo de melhorar a visibilidade dos caminhões canavieiros à noite,
especialmente em rodovias e cruzamentos em nível, sugerimos instalar em
todos os semirreboques e reboques iluminação adicional em LED conforme
padrão mais abaixo.

É muito importante que estes dispositivos sejam mantidos limpos e em pleno
funcionamento durante toda a safra.

NAS ESTRADAS

Velocidade nas vias

Reforce com os motoristas canavieiros que é importante respeitar os limites
de velocidade das vias e praticar a velocidade compatível com o veículo e
ambiente. Recomendação de limite de velocidade para caminhões
canavieiros:

40 km/h para estradas sem pavimento

60 km/h para estradas pavimentadas

FGTS

INSS

Como saber se o 
meu consórcio 

ou prestador de 
serviços está 

pagando o FGTS 
e INSS em dia?
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Área de vivência

Mesas e cadeiras

Recipiente para conservação de refeição (Ex.: Marmiteiro)

Cobertura (Ex.: Toldo)

Água potável

Recomenda-se a utilização de garrafão de 5L e 
manter água para reposição no ônibus.

Água limpa

Sabonete líquido

Papel higiênico

Papel toalha

Vaso sanitário com tampa

Lixeira com tampa

Banheiro

Migrantes

Para contratações de trabalhadores safristas (que irão trabalhar durante a 
safra e depois retornar ao local de origem):

Observação: Atentar-se para possíveis repúblicas ou 
moradias coletivas de trabalhadores.

Anotar a CTPS, informar contratações (CAGED), cadastrar conta 
de FGTS.

Preencher e protocolar a CDTT (Certidão Declaratória de 
Transporte de Trabalhadores) no Ministério da Economia.

Providenciar transporte para os trabalhadores (pode ser fretado, 
ônibus de linha ou outro meio regular). É necessário arquivar os 
comprovantes de pagamento das despesas de ida e volta do 
trabalhador.

Realizar o exame médico admissional.

Garantir condições adequadas de habitação nos alojamentos.

Sinalização de saída de caminhões

Para evitar acidentes com caminhões canavieiros recomenda-se sinalizar a 
saídas dos carreadores indicando tráfego de veículos pesados.

Alojamento

Quantos alojamentos possui?

Endereço Nº Alojados

1

2

3

4

5



Separado por sexo

As roupas de cama fornecidas pelo empregador

É ventilado

É protegido contra intempéries

Possui bebedouros de água potável

Análise de potabilidade da água

Higienização da caixa d’água

Fornecimento de água (bebedouros)

Conservado Limpo

Há fornecimento de água fresca e em condições higiênicas
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1. Fornecer EPIs em condições de uso e com CA

2. Fazer a Ficha de Entrega EPI

3. Orientar funcionários sobre o uso

4. Verificar o uso em campo e substituir os EPIs conforme 
necessidade
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EPIs – Equipamentos de Proteção Individual

É sempre bom lembrar...

Calçado de segurança com biqueira de aço

Óculos de segurança

Touca árabe

Luva

Perneira

Mangote

Protetor de lima

Corte Manual

Calçado de segurança com biqueira de aço

Colete refletivo

Protetor auditivo

Corte Mecanizado

Observação: Os EPIs a serem utilizados devem seguir a orientação do PPRA.

Alojamento

Refeições prontas

Alimentação preparada no alojamento

Como é fornecida a alimentação?

Alimentos armazenados separados de produtos químicos e acima do chão

Cozinha

Conservado Limpo
Possui 

identificação?
Identificação

conservada e limpa?



Vamos para o Campo! Mas é preciso verificar...
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NO CAMPO

Transporte de pessoas

Autorização do DER para transporte de trabalhadores rurais

Motorista habilitado para transporte de pessoas

Para o transporte de trabalhadores por ônibus, van ou perua é necessária a 
documentação:

Jornada de trabalho

Folga pelo menos 1 vez por semana

Intervalo para alimentação de 1hora

Corte manual

Realizam até de 2h extras

Realizam pausas para descanso

Corte mecanizado

Realizam até 2h extras 

Realizam até 4h extras com 
autorização em norma coletiva

Camas suficientes para os trabalhadores

Espaçamento entre camas mínimo de 100 cm

Espaçamento entre colchões mínimo de 110 cm

Roupas de cama limpas

Ausência de ebulidores

Ausência de fogareiros

Armários individuais

Quartos

Banheiros suficientes (1 para cada 10 pessoas)

Assento sanitário

Saboneteira

Sabonete líquido

Papeleira

Papel toalha

Lixeira com tampa

Banheiros

Conservado Limpo
Possui 

identificação?
Identificação

conservada e limpa?
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Manutenção em dia (Ex.: Cinto, luz, freio)

Alojamento possui lavanderia para os trabalhadores

Lavanderia

Conservado Limpo
Possui 

identificação?
Identificação

conservada e limpa?

Lavanderia possui cobertura

Conservado Limpo
Possui 

identificação?
Identificação

conservada e limpa?



Áreas de lazer

Conservado Limpo
Possui 

identificação?
Identificação

conservada e limpa?

Lixeiras

Conservado Limpo
Possui 

identificação?
Identificação

conservada e limpa?

Fechadas

Exclusivas para este fim

Identificação de voltagem

Protegidas por espelhos

Saídas de emergência

Possui 
identificação?

Identificação
conservada e limpa?

Placas fotoluminescentes (brilha no escuro)

Desobstruídas

Pisos e passarelas

Conservado Limpo

Desobstruídas

Corrimão e guarda corpo

Proteção ralos e grelhas

Escadas

Conservado Limpo

Desobstruídas

Corrimão e guarda corpo

Escada marinheiro c/ gaiola

Plataformas intermediárias

Quadros de aviso

Conservado Limpo

Em locais visíveis

Avisos atualizados
Portas

Conservado Limpo

Desobstruídas

Janelas e vitrôs

Conservado Limpo

Desobstruídas

Divisórias (paredes)

Cobertura (teto)

Conservado Limpo

Cortinas e persianas

Área para fumantes

Conservado Limpo

Recipientes apropriados
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Painéis elétricos

Conservado Limpo
Possui 

identificação?
Identificação

conservada e limpa?

Portas fechadas

Advertência de risco

Possui risco nas instalações elétricas (Ex.: Fios soltos e desencapados)

Lâmpadas

Conservado Limpo

Funcionando

Proteção para evitar quedas

(lâmpadas fluorescentes)

Tomadas

Conservado Limpo

Com espelhos

Identificação de voltagem


