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O Ministério Público do Trabalho através do Observató-
rio Digital de Saúde e Segurança do Trabalho disponibili-
za informações atualizadas sobre o número de acidentes 
que afetam trabalhadores do Brasil, expondo a triste rea-
lidade que os trabalhadores vivem, falta de segurança e 
riscos permanentes. 

Desde o ano 2002 foram  4.317.168 milhões de acidentes 
de trabalho registrados, representando assim, 1 acidente 
de trabalho a cada 48 segundos. Entre os acidentes com 
maior incidência encontramos:

CORTE, LACERAÇÃO, FERIDA CONTUSA,  
PUNCTURA: 636.411 mil acidentes registrados, repre-
sentando 21,03% do total de acidentes.

FRATURA: 529.360 mil acidentes registrados, represen-
tando 17,5% do total de acidentes.

CONTUSÃO, ESMAGAMENTO (SUPERFICIE  
CUTANEA): 476.283 mil acidentes registrados, repre-
sentando 15,74% do total de acidentes.

AMPUTAÇÃO OU ENUCLEAÇÃO: 33.851 mil acidentes 
registrados, representando 1,12% do total de acidentes.
 
O trabalhador brasileiro desamparado de saúde e segu-
rança no trabalho vê sua situação piorar com as leis que 
o governo aplica contra a classe trabalhadora, a Refor-

ma Trabalhista e a lei de 
Terceirização precarizam 
ainda mais o dia-a-dia do 
trabalhador, expondo-o a 
perigos que podem acabar 
com a vida de milhares de 
trabalhadores. 

O Observatório Digital 
de Saúde e Segurança 
do Trabalho informa que, 
desde 2002, foram regis-
trados 16.051 mil mortes 
acidentárias notificadas, 
representando a morte de 
1 (um) trabalhador brasilei-
ro a cada 3 horas, 38 minu-
tos e 43 segundos. Neste 
ano de 2018, entre o 01 de 
janeiro e 04 de setembro 
foram registradas 1.639 
mil mortes causadas por 
acidentes no trabalho.

NÚMERO DE ACIDENTES DE TRABALHO EM 
ÁREAS RURAIS

O Observatório informa que desde 2002 até hoje foram 
registrados 134.384 mil acidentes ocorridos em áreas ru-
rais, representando assim, 1 acidente a cada 26 minutos 
e 7 segundos. 
Os números de acidentes fatais que consideram os tra-
balhadores de áreas rurais entre 2002 até hoje chegam a 
2.116 mil casos notificados, representando assim, 1 mor-
te a cada 1 dia, 3 horas, 36 minutos e 34 segundos. 

ACIDENTES EM ÁREAS RURAIS NO ESTADO 
DE SÃO PAULO

O Observatório informa que, desde 2002 até hoje, só no 
Estado de São Paulo, nas áreas rurais foram registrados 
33.052 mil casos de acidentes, representando 24,59% do 
total de acidentes em áreas rurais no País todo. Informa-
ção que chama a atenção, já que o Estado de São Paulo 
possui maior concentração da tecnologia e mecanização 
nas lavouras rurais. O número de mortes acidentárias no 
mesmo período chega a 325 casos registrados. 

Dentre os acidentes com maior incidência em áreas ru-
rais no Estado de São Paulo, estão:

CORTE, LACERAÇÃO, FERIDA CONTUSA,  
PUNCTURA: 7.396 mil acidentes registrados, represen-
tando 24,96% do total de acidentes.

FRATURA: 5.391 mil acidentes registrados, represen-
tando 18,19% do total de acidentes.

CONTUSÃO, ESMAGAMENTO (SUPERFICIE  
CUTANEA): 4.135 mil acidentes registrados, represen-
tando 13,95% do total de acidentes.

AMPUTAÇÃO OU ENUCLEAÇÃO: 401 acidentes regis-
trados, representando 1,35% do total de acidentes.

Fonte: https://observatoriosst.mpt.mp.br/
Consulta: 04/09/2018

ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL
FALTA DE SEGURANÇA PARA O TRABALHADOR
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Por maioria de votos, no dia 30 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal – STF, decidiu que a 
terceirização irrestrita é constitucional. Mas o que isso significa na prática?

Significa que as atividades centrais das empresas poderão ser terceirizadas. Na prática, os trabalhadores devem perder ainda mais 
salários e rendimentos e, de forma geral, ainda mais direitos, o que aumenta a precarização do trabalho.

De acordo com a nota técnica nº 172 de março de 2017, do Departamento Intersindical de Estatística Estudos Socioeconômicos – 
DIEESE, a taxa de rotatividade dos trabalhadores terceirizados é de 57,7% enquanto que a taxa de trabalhadores diretamente con-
tratados pelas empresas tomadoras de seus serviços é de 28,8%, ou seja, duas vezes maior. Além disso, terceirizados trabalham, 
em média, 3 horas a mais do que os contratados diretamente pelas empresas nas quais prestam serviços.

O DIEESE aponta que a remuneração média dos trabalhadores terceirizados pode chegar a 27% menos do que a dos trabalhadores 
contratados. O estudo demonstra, também, que o maior volume de terceirização está na região Sudeste e que esses trabalhadores 
possuem maior nível de afastamentos em decorrência de questões de saúde e de acidentes.

A terceirização, dessa forma, precariza ainda mais o trabalho; com perdas ainda maiores dos benefícios, salários e também tem 
impacto na Previdência Social.

POR QUE A TERCEIRIZAÇÃO É PREJUDICIAL 
AO TRABALHADOR? 

STF
PAU QUE BATE EM CHICO
NÃO BATE EM FRANCISCO

Ministros que votaram em favor da 
constitucionalidade da terceirização 

irrestrita: 

- Luís Roberto Barroso (relator)
- Luiz Fux (relator)

- Alexandre de Moraes
- Dias Toffoli

- Gilmar Mendes
- Celso de Mello 
- Cármen Lúcia. 

Votaram contra a medida: 

- Edson Fachin
- Rosa Weber

- Ricardo Lewandowski 
- Marco Aurélio Mello. 

Vale lembrar que o STF aprovou em 2018, au-
mento de 16,38% nos salários dos ministros, que 
passam, em 2019, o valor acima dos R$39 mil 
mensais, além dos benefícios. 
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CANDIDATOS MARCADOS PELO 
DESRESPEITO À LEGISLAÇÃO  

TRABALHISTA
Uma matéria da Folha de São Paulo do dia 12 de setembro so-
bre Eleições 2018, afirma que “1 em cada 4 deputads federais 
com empresa rural viola lei trabalhista”. A matéria ainda destaca 
que  em sua chamada que “dos 11 infratores segundo a Receita 
Federal e o Ministério do Trabalho, 10 são da bancada ruralista.”
Ainda de acordo com a matéria, dos 43 deputados federais que 
são sócios ou administradores de empresas rurais, 11 já fo-
ram  autuados por violar a lei trabalhista. Todos concorrem na 
eleição – 10 para Câmara dos Deputados e 1 para o Senado. 

O nome do deputado Beto Mansur, do MDB de São Paulo, candida-
to a reeleição, está incluído no rol desses empresários rurais que 
desrespeitam os trabalhadores. Matéria completa pode ser lida 
em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/1-em-
-cada-4-deputados-federais-com-empresa-rural-viola-
-lei-trabalhista.shtml

ELEITOR PODE PESQUISAR SOBRE A VIDA DE 

SEU CANDIDATO 
 
A escolha é sempre difícil, mas, alguns critérios podem ser úteis 
na hora de se decidir por um candidato que, para além de ter 
compromisso comprovado de luta em favor dos trabalhadores 
também e, ao menos, não tenha registros de atos desabonado-
res.

Algumas pesquisas rápidas e em alguns sites da internet ajudam 
a verificar se o candidato que se apresenta como opção dos tra-
balhadores não tem nada de desabonador.

Dentre esses sites, estão o da Transparência Brasil que dispo-
nibiliza diversas publicações, serviços, ferramentas e bancos de 
dados para monitorar a corrupção política no Brasil, accessíveis 
gratuitamente pela internet.  Outro traz o de ranking dos políticos 

http://www.politicos.org.br/  e aplicativos como o 
detector de ficha de político, do Instituto Reclame. Há muitos ou-
tros para a consulta e checagem sobre os candidatos. Encontre o 
seu mecanismo para saber se seu candidato é digno de seu voto.

CANDIDATOS A REELEIÇÃO QUE VOTARAM EM  FAVOR DA 
“DEFORMA” TRABALHISTA, QUE RETIROU 

DIREITOS DOS TRABALHADORES

Veja se o seu pretenso candidato não figura nessa lista organiza-
da por entidades de defesa do eleitor:

CARAS DE PAU | Conheça os deputados que tentam reeleição e que foram 
autuados por violar a lei trabalhista no setor rural:
- Newton Cardoso Jr (MDB-MG) 
180 infrações: Trabalhadores sem carteira assinada
- Beto Mansur (MDB-SP) 
55 infrações: 68 resgatados em 2 flagrantes de trabalho escravo
- Leonardo Picciani (MDB-RJ) 
16 infrações: 41 resgatados em 1 flagrante de trabalho escravo
- João Bacelar (PR-BA) 
7 infrações: Trabalhadores sem carteira assinada
- Luiz Carlos Heinze (PP-RS) 
7 infrações: Desrespeito ao tempo de descanso dos trabalhadores

- Vicentinho Junior (PR-TO) 
7 infrações: Não pagamento de FGTS
- Alfredo Kaefer (PP-PR) 
5 infrações: Não pagamento de horas extras
- Pedro Vilela (PSDB-AL) 
4 infrações: Trabalhadores sem carteira assinada
- Arthur Lira (PP-AL) 
2 infrações: Trabalhadores sem carteira assinada
- Priante (MDB-PA) 
2 infrações: Não pagamento de FGTS
- Anibal (DEM-CE) 
1 infração: Trabalhadores sem carteira assinada

http://www.politicos.org.br/ 


Para marcar o Dia contra o trabalho precário, trabalhadores em 
todo o mundo e que prestam serviços à Shell e suas empresas 
associadas vão realizar manifestações sobre as suas condições 
de trabalho e de vida. 

A Feraesp vai marcar também neste ano a sua participação para 
mostrar as condições de trabalho dos trabalhadores nas unida-
des da Raizen. A data deve ser marcada por manifestações em 
inúmeros países, inclusive com a distribuição de folhetos e car-
tazetes com as reivindicações dos trabalhadores.

No ano passado, “com as presenças de representantes sindicais 
no Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, pudemos realizar 
nossa manifestação junto a representantes das empresas, dos 
trabalhadores e do Judiciário do Trabalho e, neste ano, vamos 
à base para mobilizar os companheiros nessa luta à reconquista 
do direito a um trabalho decente, onde haja o respeito a todos os 
trabalhadores na cadeia produtiva da energia”, destacou o presi-
dente Jotalune Dias dos Santos, da Feraesp.  

O folheto que será distribuído nos países de língua portuguesa 
onde há unidades da Shell e suas associadas (no Brasil, a Raí-
zen) traz o conteúdo:

“PARE O TRABALHO PRECÁRIO NA SHELL
- Dê aos trabalhadores um emprego permanente!

No dia 7 de outubro, o Dia Mundial pelo Trabalho Decente, tra-
balhadores da Shell em todo o mundo exigem que todos tenham 
empregos permanentes e um futuro seguro.

Os trabalhadores terceirizados superam os trabalhadores per-
manentes na proporção de 2 para 1. A empresa admite aberta-
mente que os trabalhadores terceirizados realizam os trabalhos 
mais perigosos.

A Shell afirma ser uma empresa sustentável e quer garantir o 
futuro, mas, depende de cerca de 200 mil trabalhadores terceiri-
zados para continuar em atividade. Esses trabalhadores não têm 
segurança no emprego e não têm futuro na Shell.

Sindicatos que representam trabalhadores nas operações da 
Shell em todo o mundo, inclusive de suas empresas associadas 
e de fornecedorres exigem que a Shell:
- Empregue mais trabalhadores permanentes;
- Dê igualdade de tratamento aos trabalhadores permanentes e 
terceirizados;
- Aplique os mesmos padrões de saúde e segurança em todas as 
operações da Shell, incluindo fornecedores;
- Garanta que todos os seus trabalhadores, incluindo trabalhado-
res terceirizados, possam se associar a um sindicato.
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O Encontro da Rede Suco de Laranja aconteceu nos dias 10, 
11 e 12 de setembro com a participação de representantes da  
Feraesp e sindicatos de assalariados rurais das regiões citrícolas 
de São Paulo.

No Encontro da Rede, que foi decidido coletivamente na última 
reunião (Campinas) e destinado às entidades que representam 
os trabalhadores na cadeia produtiva da laranja, haja vista que, 
conforme a coordenação, trata-se de “uma rede horizontalizada 
da qual podem participar organizações sindicais independente-
mente de sua orientação política; um espaço coletivo de cons-
trução que visa apoiar e contribuir para com o fortalecimento da 
atuação e organização sindical nos locais de trabalho, empode-
ramento ainda maior às entidades sindicais para que sejam pro-
tagonistas das ações”

 A pauta do encontro incluiu: o movimento sindical e o tema das 
certificações; o Programa de formação da Rede (pesquisa parti-
cipativa-vida, saúde e trabalho; formação sobre agrotóxicos; pre-
paração do Seminário sobre impactos da Reforma Trabalhista 
na organização sindical; formação para cipeiros; ferramentas de 
comunicação da Rede), Exposição fotográfica-Vivências; Anda-
mento das negociações dos sindicatos com as empresas sobre o 
tema da saúde do trabalhador e as ações coletivas futuras. 

REDE INTERNACIONAL SUCO DE LARANJA REALIZA 
ENCONTRO EM SETEMBRO

7 DE OUTUBRO DIA CONTRA O TRABALHO PRECÁRIO 
NA RAÍZEN/SHELL
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CUTRALE É CONDENADA EM R$ 2 MILHÕES 
POR REVISTAR FUNCIONÁRIOS

Ação foi impetrada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) de 
Araraquara 

O valor da indenização é por danos morais coletivos imposta pela 
Justiça do Trabalho de Araraquara à Sucocítrico Cutrale.

Esses R$ 2 milhões, a pedido e indicação do  Ministério Público 
do Trabalho (MPT) será destinado a uma instituição com relevân-
cia social. A empresa recorreu da decisão ao Tribunal Regional 
do Trabalho.  

Pela sentença, além do pagamento da indenização, a Cutrale 
deve parar imediatamente de realizar revistas nos empregados 
que trabalham nas indústrias e propriedades rurais do Estado de 
São Paulo, incluindo a verificação do conteúdo de bolsas e sa-
colas, ainda que de forma reservada e visual. Caso descumpra 
a decisão a empresa deverá pagar uma multa de R$ 20 mil por 
trabalhador que for revistado.  

EMPRESAS DE SUCO AUMENTAM LUCROS, MAS, SALÁRIOS, 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E BENEFÍCIOS DIMINUEM

Enquanto o faturamento e o consequente lucro financeiro das 
empresas que compõem a cadeia produtiva do suco de laran-
ja aumentam em razão da ampliação nas vendas ao consumo, 
queda de safras e valorização do produto por causa da procura, 
os salários e benefícios caíram de forma vertiginosa (confira em 
Estamos de Olho), em especial os ganhos dos trabalhadores do 
campo dessa cadeia produtiva e, inclusive, por conta da reforma 
trabalhista.

Dados divulgados recentemente por associações de produtores 
de laranja e de suco, dentre as quais a Sociedade Nacional de 
Agricultura – SNA e a Associação dos Exportadores - Citrus BR, 
demostram que “o setor colhe uma excelente safra 17/18, com 
bom ritmo, inclusive, nas exportações”.

Conforme informações do Fundo de Defesa da Citricultura – Fun-
decitrus, e a primeira “boa notícia” para o empresariado do setor 
vem do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mi-
neiro, cuja a safra ficou 25% acima da média dos últimos 10 anos 
e 9,30% superior à projeção inicial, de maio de 2017. O volume 
atingiu 398,35 milhões de caixas de 40,8 kg,.

“A produção é a quarta maior já registrada nos 30 anos de série 
histórica e 62% maior que a obtida em 2016/17. A produtividade 
é recorde: foram colhidas 1.033 caixas por hectare ante as 634 
caixas/hectare na safra passada. A produção no Triângulo/Sudo-
este Mineiro foi de cerca de 30,51 milhões de caixas.

O gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Ayres, destaca que a me-
lhora dos tratos culturais nos pomares também potencializou os 
resultados. “Uma boa safra decorre de dois fatores: clima favorá-

vel e cuidados adequados com os pomares. Em 2016 e 2017 o 
clima foi excepcional, além disso os citricultores investiram mais 
em fertilizantes e agrotóxicos, o que se refletiu na produção des-
te ano”, explica ele.

Do lado do comércio exterior, as exportações brasileiras de suco 
de laranja continuaram em ritmo de alta nos primeiros nove me-
ses do ano/safra 2017/18, de acordo com dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) compilados pela CitrusBR.

Entre os meses de julho de 2017 e março de 2018, os embarques 
totalizaram 855,8 mil toneladas de suco de laranja concentrado, 
congelado equivalente a 66 graus brix (FCOJ equivalente). O de-
sempenho está 29% acima do mesmo período do ano passado, 
quando foram exportadas 665,8 mil toneladas.

Principal mercado para as exportações do suco de laranja brasi-
leiro, a União Europeia demandou até agora 512,9 mil toneladas 
ante 428,5 mil toneladas na safra 2016/17, um incremento de 
20%.  O volume financeiro reportado pela Secex também apre-
senta alta de 20%. No período, o total embarcado alcançou US$ 
929,5 milhões ante US$ 772 milhões na safra anterior.

Com oferta reduzida por conta do furacão Irma, que afetou for-
temente a produção da Flórida, os Estados Unidos seguem a 
puxar a expansão com 226,6 mil toneladas de FCOJ equivalente 
na safra corrente ante 139,7 mil um ano antes – um crescimento 
de 62%. Os embarques para os Estados Unidos totalizam, até 
agora, US$ 404,4 milhões, 59% a mais do que os US$ 254,8 mi-
lhões verificados na safra 2016/17...”



P.7
Jornal Feraesp

AUMENTO NA SAFRA, COM REDUÇÃO 
DE SALÁRIOS: TRABALHADORES NO 

CULTIVO DA LARANJA
O gráfico 1, apresenta os trabalhadores típicos do cultivo da la-
ranja, dados retirados do Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE, através da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 
(CBO 2002) *. 

Como se constata, esses trabalhadores não atingiram salários 
médios acima de R$1.200,00 até o mês de abril de 2018. Em 
abril, trabalhadores com registro em carteira como “trabalhador 
no cultivo de árvores frutíferas - TCF” atingiu salário médio de 
R$1.238,01, enquanto que “trabalhadores volante da agricultura 
– TVA” chegaram ao salário médio de R$1.144,61. A partir desse 
mês, quando o setor do cinturão citrícola de São Paulo e Triân-
gulo/Sudoeste Mineiro viu sua safra elevar-se em 25%, maior 
patamar nos últimos 10 anos, os salários dos empregados do se-
tor diminuíram. No mês de maio os TCF receberam, em média, 
R$1.096,77. No mês de junho o valor diminuiu para R$1.077,75, 
com uma redução ainda maior em julho: R$1.041,03. Os TVA`s, 
receberam, em média, o salário de R$1.126,67, diminuindo para 
R$993,04 em junho e atingindo o menor valor desde abril, em 
julho, de R$881,24.

* Trabalhadores no cultivo de árvores frutíferas e volante da agricultura, são 
ocupações típicas de trabalhadores no cultivo da laranja.

UMA REALIDADE QUE INCOMODA: 
ASSALARIADOS RURAIS PRECARIZADOS

O setor de atividade agropecuária em São Paulo registrou, no 
comparativo entre junho e julho de 2018, queda no saldo de em-
pregos e salários médios. 

O mês de junho apresentou saldo de 18.109 mil trabalhadores, 
entre novos contratados e demitidos, sendo 30.121 mil contrata-
ções e 12.012 mil demissões. O mês de julho apresentou saldo 
de 7.884 mil trabalhadores, sendo 21.065 mil contratações, con-
tra 13.181 mil demissões. Isso representa redução de 30% nas 
contratações e aumento nas demissões de 8,86% no comparati-
vo entre os meses de junho e julho.

Já a média de salários entre contratados e demitidos, no mês de 
junho, apresentou o valor de R$ 1.127,47 para contratados e R$ 
1.327,77 para os empregados demitidos. No mês de julho, os 
contratados iniciaram as atividades de trabalho com um salário 
de R$ 1.104,93. Já os demitidos recebiam R$1.260,93. Dessa 
forma, os trabalhadores que iniciaram suas atividades de traba-
lho no mês de julho recebem 2% menos do que os trabalhadores 
que começaram a trabalhar em junho.

A ocupação de trabalhador volante da agricultura (que engloba 
trabalhadores na cultura da laranja), no comparativo entre os 
meses teve o melhor saldo em contratações e pagou em média 
aos novos contratados em junho R$930,47 e R$802,73 no mês 
de julho, redução de 13,7%. Esses valores são menores que o 
salário mínimo nacional de R$954,00 e também menor que o 
mínimo do Estado de São Paulo: de R$1.108,38 para o ano de 
2018. Esses valores menores que o salário mínimo, podem ter 
vários fatores explicativos, como descontos, menos horas traba-
lhadas, trabalho intermitente, contratos, etc. Isso demonstra, de 
forma real, o quão precário é o mercado de trabalho para os tra-
balhadores assalariados rurais, intensificando, ainda mais, após 
a reforma trabalhista imposta pelo Governo Temer.

Se for comparado com setor da construção, que recebeu um sa-
lário médio de R$1.811,87 no mês de julho, o setor agropecuário 
pagou, em média, 39% menos aos seus empregados que o setor 
da construção.

Portanto, na avaliação desses dois meses, o que se verifica é a 
característica histórica do setor de alta rotatividade e desvalori-
zação da mão-de-obra.

O estudo completo sobre o tema está disponível no site oficial da 
Feraesp. ( https://www.feraesp.org.br/) 
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A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (SEAD), em conjunto 
com órgãos internacionais e da sociedade civil, 
está em campanha pelo empoderamento da mu-
lher rural: Mulheres com Direitos.
A campanha tem como referência os 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável da Organização 
das Nações Unidas – ONU. A ONU marca como 
data limite o ano de 2030 para atingir os objetivos. 
No Brasil a campanha vai até novembro de 2018.
De acordo com o SEAD, embasados no Censo 
Demográfico, as trabalhadoras são responsáveis 
por 42,4% da renda das famílias no campo. São 
cerca de 14 milhões de mulheres que estão nas 
lavouras, comunidades quilombolas e indígenas, 
nas reservas extrativistas são as protagonistas 
da agricultura familiar no país. 45% dos produtos 
plantados são oriundos das mãos dessas traba-
lhadoras.

Saiba mais acessando o site : http://www.mulhe-
resrurais.com.br/a-campanha-nacional/ 

Acaba de ser lançado no Brasil, o ATLAS DO AGRONEGÓCIO, pu-
blicação que veicula “fatos e números sobre as corporações que con-
trola o que comemos”. Trata-se de uma publicação conjunta dos 
escritórios no Brasil da Fundação Heinrich Böll e da Fundação Rosa Lu-
xemburgo, sediados, respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

O ATLAS é a versão brasileira da edição inglesa AGRIFOOD ATLAS,  pu-
blicada em outubro de 2017 pela sede da Fundação Heinrich Böll e da 
Fundação Rosa Luxemburgo, em parceria com Amigos da Terra Europa.  
A edição em português é de Maureen Santos, Fundação Hein-
rich Böll Brasil, Verena Glass, Fundação Rosa Luxemburgo. 
De acordo com o prefácio, o Brasil comumente é “vendido” como um país com 
múltiplas regiões e diversidade na produção de alimentos. Grãos, frutas, legumes, 
frango, carne, tudo para alimentar a população com sabor, saúde e abundância. 

A propaganda no intervalo dos noticiários 
na TV, das novelas ou das salas de cine-
ma repete com imagens coloridas o su-
cesso do agronegócio brasileiro: “Agro é 
Tec”, “Agro é Pop”, “Agro é Tudo”. Será?  
A presente edição também detalha a ten-
dência de concentração do poder e das ter-
ras, em detrimento das condições de vida 
e de trabalho da agricultura familiar e cam-
ponesa, de povos indígenas e de comuni-
dades tradicionais. Cortes sociais agravam 
conflitos socioambientais em um contex-
to de criminalização, perseguições e vio-
lação de direitos de quem luta pela terra – 
ou pela mera existência.

Acesse ao Atlas no link: https://br.boell.org/si-
tes/default/files/atlas_agro_final_06-09.pdf

Com a presença de sindicatos representativos de todas as  
regiões do Estado de São Paulo, dirigentes sindicais dos empre-
gados rurais assalariados debateram no dia 25 de setembro, em 
Bauru, as cláusulas à composição de proposta de pauta de rei-
vindicações à Convenção Coletiva de Trabalho – CCT as quais 
devem regrar as relações de trabalho na lavoura diversificada 
paulista e a ser estabelecida entre a FERAESP - Federação 
dos Empregados Rurais Assalariados no Estado de São Paulo 
e a FAESP – Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. 
 
Em cláusulas que contemplam de forma abrangente as áre-
as econômicas e sociais, os dirigentes acreditam ter aten-
dido a maior parte das pautas demandadas pelos assala-
riados rurais, tendo destacado o presidente Jotalune Dias 
dos Santos, o Jota, que “essa proposta de pauta à constru-
ção da Convenção Coletiva de Trabalho foi composta a par-
tir dos acordos coletivos estabelecidos por sindicatos em todo 
o Estado e analisados por nossa equipe técnica e jurídica”. 

A próxima etapa, conforme anunciou o presidente da Feraesp, é a 
da atualização da proposta com as sugestões apresentadas pelos 
sindicatos e também o debate na Comissão de Negociação “para 
que se chegue a uma proposta final que será debatida em rodadas de 
negociação entre as Comissões de Negociação Laboral e Patronal 
à aprovação de uma Convenção Coletiva de Trabalho que contem-
ple os anseios das partes e, certamente, dos assalariados rurais.” 
 
“Nossa expectativa é a de que durante o processo de composi-
ção da CCT, mais sindicatos possam vir a agregar nesse debate, 
participar e, certamente, ajudar na aprovação e vir a se utilizar 
desse instrumento para nortear as relações de trabalho dos seus 
representados nas mais diversas regiões do Estado de São Pau-
lo”, finalizou.

PLENÁRIA DEBATE PROPOSTA DE CONVENÇÃO  
COLETIVA DE TRABALHO PARA LAVOURA DIVERSIFICADA 

ATLAS REVELA QUEM É QUEM 
NO AGRONEGÓCIO NO MUNDO
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