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ASSALARIADOS RURAIS REPUDIAM ANÚNCIO DE 
EXTINÇÃO E/OU INCORPORAÇÃO DO MTE

Em nome dos empregados rurais assalariados no Es-
tado de São Paulo, a Feraesp encaminhou à equipe de 
transição do futuro governo federal do Brasil, nota públi-
ca de repúdio em relação ao anúncio de extinção e/ou 
junção do Ministério do Trabalho e Emprego.

No texto, Feraesp lembra que “A manutenção  do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego é de suma importância, 
tanto para o setor patronal quanto para os empregados 
brasileiros. Sua função estratégica de pacificação e or-
ganização das relações trabalhistas na sociedade dá a 
credibilidade do País junto às demais nações que adqui-
rem e comercializam os nossos produtos”.

Ainda a nota avalia que “com a sua extinção ou sua incor-
poração por outro Ministério, esse protagonismo global, 
no qual o Brasil sempre se destacou, sofrerá impactos, 
perdendo-se a credibilidade internacional, ocasionan-
do, assim, retaliações comerciais aos nossos produtos, 
cumulando com o agravamento do desemprego e da re-
tomada do desenvolvimento industrial brasileiro”.

NOTA PÚBLICA

Conforme o presidente da Feraesp, Jotalune Dias dos 
Santos, que assina a nota em nome da representação 
sindical de segundo grau e pelos assalariados rurais pau-
listas, “o objetivo da nota é chamar a atenção do futuro 
governo para o equilíbrio que deve haver entre capital e 
trabalho, ou seja, pelas relações civilizadas e democráti-
cas no âmbito trabalhista, sob pena de os trabalhadores, 
e o próprio País, sofrerem danos irreparáveis nas condi-
ções de trabalho, emprego e de vida!”

LEIA NA ÍNTEGRA

SINDICATOS SE PREPARAM PARA OFERECER MAIS SERVIÇOS 
À CATEGORIA PROFISSIONAL

Os novos tempos, como contextos social, econômico, político e trabalhista modificados, requerem das representações da sociedade 
civil, inclusive os sindicatos, maior investimento em ações de amparo aos representados, ou seja, aos trabalhadores da sua respec-
tiva categoria.

Com a máxima de que, “não só de trabalho vivem os trabalhadores”, mas, também, o convívio familiar e o lazer devem ser temas 
a ser pensados para estar na agenda dos produtos e serviços a ser oferecidos pelos sindicatos, com apoio da Feraesp e até das 
centrais, para alguns tipos de serviços. “Os sindicatos e as representações de graus superiores, como as federações, confederações 
e centrais, juntas, podem somar os esforços e oferecer condições melhores em termos de acesso, reduzindo custos, tempo e ampli-
tude de produtos, serviços e benefícios

Estamos trabalhando, inclusive, com a possibi-
lidade de programas de lazer e entretenimento 
e também turismo para os trabalhadores, de 
forma compartilhada com sindicatos e central 
sindical. “Hoje poucos trabalhadores conse-
guem acessar lazer e turismo, porque os dis-
poníveis são caros e operados por empresas 
que visam essencialmente o lucro”, disse o 
presidente Jotalune Dias dos Santos, desta-
cando que “se o conjunto das representações 
se unirem, além de oferecer produtos acessí-
veis, ainda, vão ter uma fonte de recursos im-
portante para as atividades rotineiras da repre-
sentação dos trabalhadores”.

Para finalizar, Jota Santos diz que “é preciso 
que os dirigentes pensem em juntar o interes-
se dos trabalhadores, de forma ampla e em 
todos os âmbitos, com o da sobrevivência da 
entidade sindical e trabalhar para concretizar 
esses objetivos!”

https://www.feraesp.org.br/nota-de-repudio


P.3
Jornal Feraesp

Em todo o mundo, comunidades com interesses comuns, orga-
nizadas em associações, clubes de serviços, cooperativas, se 
juntam para a realização de projetos os mais diversos, inclusive 
desde à aquisição de bens de consumo, como, também, alimen-
tos e até mesmo dinheiro.

E o caso de compra coletiva, por exemplo, para baratear os cus-
tos dos produtos. Já o crédito financeiro, é para reduzir o custo 
do dinheiro, que tende a ser bastante acessível se for adquirido 
em uma cooperativa de crédito, administrada pelos próprios co-
operados/associados.

Nesse sentido é que os assalariados rurais devem, em futuro 
próximo, contar com o suporte de entidades criadas especial-
mente para ocorrer com esses serviços com vistas a acessibi-
lidade viável de produtos, crédito e projetos. “A Feraesp solici-
tou ao seu departamento técnico estudos sobre a viabilidade da 
implementação de projetos com o viés de economia solidária, 
com vistas ao acesso a bens de consumo, crédito, bem como a 
educação, cultura, lazer e entretenimento para os assalariados 
rurais e seus familiares e dependentes”, disse o presidente Jota-
lune Dias dos Santos, o Jota, ressaltando que “a ideia é mesmo 

a da solidariedade entre os trabalhadores e, ao mesmo tempo, a 
acessibilidade a esses bens materiais e imateriais os quais são 
importantes à sua vida e a de seus familiares”.

O presidente destacou que seguem adiantados os estudos de 
dois projetos para o acesso a bens de consumo e a crédito finan-
ceiro, “a preços justos e solidários e que vêm ao encontro dos 
interesses dos trabalhadores”. Em breve, essas iniciativas serão 
debatidas e implementadas em várias regiões de São Paulo. 

AÇÕES SOLIDÁRIAS E COLETIVAS PARA  
ASSALARIADOS NO COMBATE DA CARESTIA

FERAESP PARTICIPA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  
SOBRE O “FUTURO DO TRABALHO”

No dia 25 de outubro, a Feraesp participou da audiência realizada em São Paulo, através do secretário geral, Wilson Rodrigues e 
do secretário de organização sindical, Eduardo Porfirio. Na oportunidade, o tema apresentado foi “Os Desafios da Indústria 4.0 e a 
Formação do Trabalhador do Futuro” e, no painel técnico, os “Desafios da formação profissional dos trabalhadores da indústria 4.0”.  

A abertura da atividade foi realizada pelo ministro do trabalho e em-
prego, Caio Vieira de Mello, e a audiência contou com a presença do 
procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Re-
gião, Erick Vinícius Schramm; o superintendente regional do Traba-
lho de São Paulo, Marco Antônio Melchior; o secretário de Inspeção 
do Trabalho do Ministério do Trabalho, Claudio Secchin; o secretário 
adjunto de Emprego e Relação do Trabalho no Estado de São Paulo, 
Bruno Maluly; o 2º vice-presidente da Federação das Indústrias do 
Estados de São Paulo (Fiesp), José Ricardo Roriz Coelho; o presi-
dente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo 
Celso de Campos Pinheiro; e a coordenadora da Comissão Esta-
dual de Emprego e Trabalho do Estado de São Paulo, Layla Lopes. 

Com a participação de sindicatos urbanos e rurais, representan-
tes da indústria, universidades e Judiciário, o evento  pôs na pau-
ta do dia os desafios que se apresentam a partir do aumento da 
tecnologia nos setores produtivos, a necessidade de capacitar os 
trabalhadores a fim de que possam se inserir no mercado de traba-
lho, o qual, cada vez mais, tem exigido maior grau de qualificação.  

O desemprego também é tema recorrente e de preocupação do mo-
vimento sindical rural, já que, por experiência própria constatou que 
a implementação de tecnologia em larga escala aumenta significati-
vamente o desemprego nas culturas produtivas, como, por exemplo, 
na cultura canavieira.
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Nos dias 7 e 8 de novembro, em Campinas/SP, foi realiza-
do o Seminário da Rede Internacional Suco de Laranja, cujos 
membros são representantes de entidades sindicais da cadeia 
produtiva da laranja, rede de ativistas e ongs tanto do Bra-
sil quanto do exterior, atual e destacadamente a Alemanha.  

De acordo com os participantes, foram dois dias intensos de 
apresentações e debates durante os quais se apresentaram as 
atuais condições precárias dos trabalhadores como a jornada de 
trabalho, no campo, na indústria e no comércio e mesmo as po-
lítico-sindicais que permeiam as representações.                                                   

As mudanças globais que, em efeito cascata, se aplicam nas re-
formas trabalhistas, terceirização e precarização do trabalho afe-
tam todas as categorias que integram essa cadeia produtiva e, por 
esse motivo, a urgência e compromisso dos agentes sindicais em 
se unir em defesa da classe trabalhadora e do movimento sindical.  
 
A programação do Seminário contou com:
 
- Relato sobre as atividades da Rede Suco, com destaque às 
mais recentes ações nacionais e internacionais, com partici-
pação de sindicatos, federação e confederação, MPT e M.T.E  
Apresentou: Mara Lira, coordenad ra da Rede Internacional Suco de Laranja 
 
- Reflexos da nova legislação trabalhista nas ações judi-
ciais e o entendimento do Poder Judiciário (MPT e TRT) 
Conferencistas: Dr. Luis Henrique Rafael, desembargador no Tri-
bunal Regional do Trabalho – TRT da 15ª Região, Campi-

nas – SP e a Dra. Abiael Franco Santos, Procuradora Regional 
do Trabalho; Membro da Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público do Trabalho; Vice-Coordenadora Regional da CONA-
LIS - Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do MPT;  

- As relações no mercado de trabalho da citricultura paulista: o perfil dos 
empregados rurais 
Conferencista: Cristiano Galdino, economista da Feraesp 
 
- A nova conjuntura econômica, social, política e sindical e seus reflexos 
na cadeia produtiva da citricultura brasileira  
Conferencista: José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de relações 
sindicais do DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos em São Paulo 
 
- Prevenção e monitoramento da saúde e segurança dos assalariados 
rurais na cultura da laranja no Estado de São Paulo na nova conjuntura 
legal e trabalhista 
Conferencistas: João Alberto Camarotto, pesquisador da Universidade 
Federal de São Carlos – UFSCAR, do Departamento de Engenharia de 
Produção, Área de Pesquisa em Ergonomia 
 
- Diagnóstico da Laranja: Impacto dos Agrotóxicos Sobre a Saúde dos 
Trabalhadores. 

REDE SUCO REALIZA SEMINÁRIO SOBRE CONDIÇÕES 
DE TRABALHO NA CADEIA PRODUTIVA DA LARANJA

SINDICALISTAS DA REGIÃO DE BAURU SE REÚNEM COM SUPERINTENDENTE  
REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO PAULO

A  Feraesp marcou presença como entidade convidada na reunião de dirigentes e  
entidades sindicais com o novo Superintendente Regional do Trabalho de São Pau-
lo,  Marco Antônio Melchior e realizada em 31 de outubro, às 14h00, no auditório
 da GRTb/Bauru-SP, oportunidade na qual também participaram representantes 
sindicais patronais. 

Os participantes estabeleceram diálogo com vistas ao fortalecimen-
to institucional da atuação da Secretária Regional do Trabalho/SP e 
da Gerência Regional de Bauru, com apoio das entidades sindicais.  
 
O secretário de finanças e administração da Feraesp, Rubens Germano,  falou 
sobre a realidade rural na região de  Bauru, denunciando inclusive as porteiras fe-
chadas das fazendas, onde o sindicato de empregado rural local não pode entrar 
e o Ministério do Trabalho, em muitas oportunidades, não chega a fiscalizar prin-
cipalmente pela precarização e/ou sucateamento em geral, tanto da estrutura do 
Grupo Móvel de Fiscalização, quanto da fragilização da Justiça do Trabalho, em 
decorrência da “reforma”  trabalhista.



Como membro integrante da Rede Internacional Shell de Sin-
dicatos, a Feraesp se solidariza com os trabalhadores do setor 
petrolífero representados por USW (sindicato dos operários side-
rúrgicos) e os quais foram alertados sobre as mazelas das opera-
ções nigerianas da Shell, especialmente depois da constatação 
feita em viagem de membros da IndustriAll os quais ajudaram os 
trabalhadores do setor petrolífero e representação sindical USW 
a abrirem seus olhos sobre as operações nigerianas da Shell.
 
Um trabalhador do setor petrolífero sob a representação sindical 
de Union SteelWorkers - USW se juntou a uma delegação inter-
nacional em uma missão de busca de informações sobre as ope-
rações de petróleo e gás da Shell na Nigéria. Eles descobriram 
uma força de trabalho composta por terceirizados que recebem 
salários paupérrimos, riscos à saúde e segurança e condições 
de vida miseráveis.

O USW International Union patrocinou a participação de Vassey 
Lartson, membro da Local, que trabalhou no laboratório quími-
co da Shell Oil Company em Deer Park, Texas, por 20 anos. 
Ele é originalmente de Monróvia na Libéria. Lartson se juntou 
a delegação da IndustriALL Global Union (Sindicato Mundial ao 
qual Feraesp é filiada) e a dois sindicatos nigerianos, NUPENG 
e PENGASSAN, em uma visita em 15 de setembro de 2018 a 
uma instalação da Shell em Port Harcourt, Nigéria. Ele também 
participou de um workshop.

O grupo visitou a Estação de Fluxo de Umuebulu-Etche, nos ar-
redores de Port Harcourt. Eles não conseguiram entrar na insta-
lação, mas conduziram entrevistas com cerca de 20 trabalhado-
res. “As entrevistas foram muito reveladoras”, disse Lartson. “Os 
trabalhadores relataram más condições de trabalho, desafios de 
segurança e disparidade de salários entre trabalhadores estran-
geiros e trabalhadores locais”.

Um sistema complexo de contratação (composto por pagadores 
e contratados comunitários) paga os trabalhadores. Mesmo que 
trabalhem para a Shell, eles não são funcionários da empresa.
Eles trabalham 12 horas por dia, seis dias por semana para salá-
rios mensais que variam de US $ 137 a US $ 257 (ou, em reais, 
de R$ 516,49 a R$ 968,89). Alguns dos trabalhadores disseram 
que seus contratantes não os pagam há vários meses.

“Trabalhamos como um elefante e comemos como uma formi-
ga”, disse um trabalhador. “Nosso salário na empreiteira Plant-
geria é de cerca de 95.000 nairas (US $ 257, ou seja R$ 968,89). 
Na Nigéria hoje não se pode fazer nada com esse montante. Não 
dá para pagar as taxas escolares de seus filhos. Você não pode 
comer bem. Você não pode fazer nada melhor para si mesmo. ”
Os trabalhadores disseram que a Shell determina o que recebem 
dos empreiteiros, mas, mesmo com os apelos por melhores salá-
rios, são completamente ignorados. “Se você pedir um aumento 
salarial, será suspenso e deixará as instalações da empresa, le-
vado pela segurança. Não há mais acesso ao estaleiro até que 
você assine algo dizendo que não entrará em contato com um 
sindicato e que não pedirá aumento salarial ”, disse um trabalha-
dor.

A Shell é a maior companhia petrolífera multinacional estrangeira 
na Nigéria, ganhando cerca de US $ 4 bilhões do maior produtor 
de petróleo da África em 2017. A matéria completa (em inglês) 
está neste link http://www.industriall-union.org/industriall-investi-
gation-uncovers-exploitation-of-shell-workers-in-nigeria
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REDE SHELL DE SINDICATOS DENUNCIA  
CONDIÇÕES PRECÁRIAS QUE EMPRESA IMPÕE AOS  

TRABALHADORES NA NIGÉRIA

FERAESP SE SOLIDARIZA COM  TRABALHADORES 
DA EXXONMOBIL NA AUSTRÁLIA

A Direção da Feraesp encaminhou mensagem assinada pelo presidente Jotalune Dias dos Santos em solidariedade aos trabalha-
dores da ExxonMobil (UGL) na Austrália. A manifestação foi encaminhada aos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Fabri-
cação da Austrália (AMWU) e aos  Sindicatos Australiano de Trabalhadores (AWU) e de Comércio Elétrico (ETU), porque, os traba-
lhadores da ExxonMobil/Esso, bravamente, resistem em seu movimento de protestos (desde o mês de junho de 2017), para superar 
as mazelas trabalhistas, dentre as quais, condições degradantes de trabalho e a diferença de salários de 40% entre trabalhadores 
contratados diretamente e terceirizados.

Na mensagem, a Feraesp expressa “solidariedade aos trabalhadores de Longford que há mais de 500 dias estabeleceram um pi-
quete próxmo das instalações da ExxonMobil/Esso, na cidade de Longford, na Austrália.”
Em nome dos empregados rurais assalariados de São Paulo, transmitimos nosso apoio e profunda solidariedade aos 230 trabalha-
dores de manutenção e suas famílias em sua luta por um tratamento justo pela ExxonMobil Austrália, e condenamos as ações de 
precarização da ExxonMobil e de sua contratada UGL /CIMIC.
Solicitamos à ExxonMobil que corrija esse erro instruindo a UGL a empregar a força de trabalho originais nos termos negociados 
coletivamente e a abrir diálogos com as organizações trabalhistas independentes que os trabalhadores escolherem para represen-
tá-los.”

Fotos: Vassey Lartson and IndustriALL G
lobal U

nion

http://www.industriall-union.org/industriall-investigation-uncovers-exploitation-of-shell-workers-in-nigeria
http://www.industriall-union.org/industriall-investigation-uncovers-exploitation-of-shell-workers-in-nigeria
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DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO CAMPONÊS É APRESENTADA 
NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU – AO CAMPO COM DIREITOS!

Fonte: VIA CAMPESINA (https://viacampesina.org/es/declaracion-de-los-dere-
chos-de-lxs-campesinxs-es-presentada-ante-la-asamblea-general-de-la-onu-al-campo-
-con-derechos/)

Tradução: Juan Toro

(Nova York, 29 de outubro de 2018) A “Declaração da ONU sobre 
os direitos dos camponeses e outras pessoas que trabalham em 
áreas rurais” foi apresentada na sede da ONU na Terceira Co-
missão da Assembleia Geral em 25 de outubro. Isso é resultado 
de um processo de quase duas décadas de consultas e negocia-
ções lideradas por milhões de camponeses da VIA CAMPESI-
NA, ao lado de pastores, pescadores artesanais, trabalhadores 
agrícolas e organizações de povos indígenas, com o apoio do 
CETIM (Centro Europa – Terceiro Mundo) e FIAN Internacional. 
A Declaração, se aceita, pode garantir que a comunidade inter-
nacional reconheça e proteja melhor os direitos das populações 
rurais. 

Na atualidade, os camponeses sofrem com a fome e a pobreza 
a um nível desproporcional*. Estima-se que dos 821 milhões de 
pessoas que padecem de fome no mundo (número da ONU em 
2018), 80% moram em áreas rurais. Essas pessoas são espe-
cialmente vulneráveis e discriminadas, sofrem despejos forjados 
e carecem de acesso e recursos essenciais: terra, sementes, 
créditos, educação, justiça e serviços básicos. O acesso e con-
trole da terra se dá de formas desiguais; os recursos genéticos e 
naturais; sofrem com a restrição de acesso aos mercados e aos 
meios de produção para garantir um sustento decente e constan-
temente são obrigados a seguir políticas agrícolas que tendem 
favorecer aos agricultores da elite e a agricultura industrial. No 
entanto, na média, os pequenos produtores de alimentos contri-
buem com 70% dos alimentos do mundo, número que ultrapassa 

80% nos países em desenvolvimento. Os pequenos produtores 
de alimentos também desempenham um papel decisivo na luta 
contra as mudanças climáticas e a preservação da biodiversida-
de. 

* Não há cidadão livre e saudável sem camponeses 
livres: nossas liberdades e direitos são requisitos 
prévios do direito à alimentação, à justiça social e à 
democracia para toda a humanidade. Essa Decla-
ração proporcionará um parâmetro universal de di-
reitos humanos para todos os esforços e iniciativas 
que nós, os camponeses de todo o mundo, levamos 
adiante para alimentar as nossas comunidades de 
forma adaptada e sustentável, demonstrando gran-
de resistência, criatividade e perseverança. Para nós, 
é uma fonte vital de legitimidade já que reconhece, 
de forma clara e coerente, nossa existência, nossas 
peculiaridades, nossos valores, mas, também, nosso 
papel para alcançar soberania alimentar, fomentar o 
desenvolvimento rural e sustentar a vida humana na 
Terra. Pedimos o mais amplo apoio para a Declara-
ção, já que reúne e globaliza as proteções básicas vi-
tais para nossa continuidade e nosso desenvolvimen-
to no mundo que rapidamente se transforma como o 
atual.” Vicent Delobel, um pastor de cabras orgânicas 
da Bélgica e também membro da VIA CAMPESINA.

(https://viacampesina.org/es/declaracion-de-los-derechos-de-lxs-campesinxs-es-presentada-ante-la-asamblea-general-de-la-onu-al-campo-con-derechos/)
(https://viacampesina.org/es/declaracion-de-los-derechos-de-lxs-campesinxs-es-presentada-ante-la-asamblea-general-de-la-onu-al-campo-con-derechos/)
(https://viacampesina.org/es/declaracion-de-los-derechos-de-lxs-campesinxs-es-presentada-ante-la-asamblea-general-de-la-onu-al-campo-con-derechos/)
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BAIXAS NO SETOR AGROPECUÁRIO PAULISTA 
POR MOTIVO DE MORTE

Entre janeiro e setembro de 2018, o setor agropecuário no Estado 
de São Paulo registrou 598 baixas por motivo de morte, é o que 
aponta o Ministério do Trabalho e Emprego- M.T.E (empregados 
que detinham carteira assinada). A maior parte desses trabalhado-
res tinham entre 50 e 64 anos de idade, como apresenta a tabela 
1, eram 262 empregados que faleceram. Em seguida, 114 trabalha-
dores que tinham entre 40 e 49 anos de idade faleceram; trabalha-
dores com 65 anos de idade ou mais representou 104 óbitos; entre 

30 e 39 eram 63; entre 25 e 29 eram 30. Jovens entre 18 e 24 anos de idade vieram a óbito 24 deles, com uma morte de para o 
trabalhador com menos de 17 anos de idade. 

Vale destacar que o mês de julho registrou o 
maior número de óbitos, é o mês de intensifi-
cação de boa parte das safras no Estado de 
São Paulo, como a laranja nesse mês, morre-
ram 80 trabalhadores.

A triste realidade é que, a maior parte des-
ses trabalhadores poderia estar aposentada, 
porém por algum motivo, se mantive na ati-
vidade laboral, e certamente o baixo salário 
da aposentadoria contribui para que esse em-
pregado ficasse em atividade. 

Tabela 1 – Número de empregados desli-
gados por motivo de morte - (jan-set) 2018

AS RELAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO DA CITRICULTURA 

PAULISTA: PERFIL DOS EMPREGADOS RURAIS
A citricultura no Estado de São Paulo, do ponto de vista das rela-
ções de trabalho, exerce importante influência na dinâmica e na 
vida dos empregados rurais.

Em média, empresas de menor porte, empregam cerca de 21% 
mais do que empresas de grande porte, com remuneração média 
de R$1.904,96. Vale destacar que remuneração é composta pelo 
salário, horas extras, gratificações, etc.
No setor da citricultura, cerca de 1.923 mil empregados não es-
tão alocados no cultivo da laranja, com remuneração média de 
R$1.505,48 (dados de 2017).

O agrupamento setorial da laranja no mesmo ano, apresentou 
48.897 mil empregados, o que demonstra a maior parte dos em-
pregados no setor cítrico paulista.

Se destacada a profissão típica dos empregados na citricultura 
(trabalhadores no cultivo de árvores frutíferas), esses possuem, 
em média, 38 anos de idade, mulheres representam apenas 26% 
desse total. A maior parte desses empregados possui até 5 ª: 
30%; empregados com 5 ª série completa (fundamental) repre-
sentam 23%; 6 ª série a 9 ª (fundamental):16%; Fundamental 
completo: 11%; Médio completo: 10%; Médio incompleto: 7%; 
Analfabetos com 3%. A remuneração média desses empregados 
foi de R$1.436,15. 

Se comparada essa remuneração com a de pedreiros, esses em-
pregados recebem, em média, 23,7% menos. Em relação aos 
empregados de limpeza e conservação pública 10,2% menos. 
Se comparado com a remuneração média do setor agropecuário, 

os empregados típicos da citricultura, recebem, em média, 24,5% 
menos.

Entre janeiro e setembro de 2018, o saldo entre contratações e 
demissões desses trabalhadores típicos, foi de (-1.843), ou seja, 
houve mais demissões do que contratações no período destaca-
do. 

Em relação ao salário, esses empregados receberam, em mé-
dia, R$1.083,69 entre janeiro e setembro de 2018, chegando à 
R$986,23 em setembro.

Portanto, os empregados da citricultura, ainda possuem enormes 
dificuldades salariais, de remuneração, principalmente se com-
parado a outros setores, também tem nível educacional baixo e 
sofrem com a alta rotatividade.

Acesse o estudo completo no site oficial da FERAESP: 
https://www.feraesp.org.br/estudos2018

https://www.feraesp.org.br/estudos2018


RELATÓRIO: “SEGURE A LINHA: A EXPANSÃO DO  
AGRONEGÓCIO E A DISPUTA PELO CERRADO”

A agricultura é uma das especializações mais antigas do mundo e, como tal, é repleta de cultura e saberes que a tornam possível. 
Na Amazônia, as populações sabem que na época de vazante dos rios, as várzeas cheias de terra nutritiva garantirão a safra anual 
de mandioca ou abóbora. No Cerrado, a cooperação com os elementos da natureza é fundamental para evitar o descontrole do fogo 
e garantir uma fonte próxima de água.

Mas há um fenômeno em curso que, como disse o enge-
nheiro agrônomo e florestal Sebastião Pinheiro, vem trans-
formando esta cultura em um negócio. E para esse modelo 
doente de negócio,  o desmatamento e a aniquilação de cul-
turas tradicionais são “males menores”, um “custo inerente 
ao progresso”. Será?

Um estudo inédito apoiado pelo Greenpeace sobre as dinâ-
micas socioeconômicas na região de Cerrado denominada 
Matopiba – que reúne municípios do Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia- refuta essa ideia e mostra que municípios 
campeões na produção de soja na região não tem indica-
dores de desenvolvimento social condizentes com a riqueza 
que produzem na balança comercial.

Segundo o relatório “Segure a Linha: A Expansão do Agro-
negócio e a Disputa pelo Cerrado”, somente em 45 dos 
337 municípios do Matopiba, os indicadores de produção 
e de bem estar superam a média dos respectivos estados. 
A grande maioria está na situação oposta: 196 municípios 
continuam pobres, com produção e qualidade de vida piores 
do que a média de seus estados.
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MODERNIDADE PARA QUEM? APÓS A REFORMA TRABALHISTA, 
40 MILHÕES DE TRABALHADORES ESTÃO NA INFORMALIDADE!

O Governo de Michel Temer, ao aprovar a reforma trabalhista (2016), argumentava em rede nacional de televisão e rádio, que essa 
era para a modernização das relações de trabalho. Essa “modernização”, colocou 43% das pessoas ocupadas (em alguma relação 
laboral) em condição de informalidade, ou seja, dos 93 milhões trabalhadores, 40 milhões são informais (números arredondados). 
Esse é o maior patamar desde que a metodologia da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílios – PNAD, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, foi alterada em 2015.

Desse total, 18,9 milhões trabalham por conta própria 
sem CNPJ; 11,5 milhões estão empregados no setor pri-
vado e sem carteira assinada; 4,5 milhões são trabalha-
dores domésticos e sem carteira assinada; 2,2 milhões 
são trabalhadores informais familiares. O setor público é 
responsável por 2,6 milhões de trabalhadores sem cartei-
ra assinada. 

Esse movimento pode ser observado no setor formal 
(com carteira assinada) no Estado de São Paulo para o 
setor agropecuário. De acordo com o Cadastro de Em-
pregados e Desempregados – CAGED, do Ministério do 
Trabalho e Emprego – M.T.E, no comparativo entre janei-
ro e setembro de 2017 e 2018, houve redução de 66% no 
saldo de contratações.

Dessa forma, a “modernidade” que o governo argumen-
tou, significou precarização da mão-de-obra e a perspec-
tiva em relação ao mercado de trabalho com o novo go-
verno em 2019 é de continuidade dessa política.

https://storage.googleapis.com/planet4-brasil-stateless/2018/11/904dd412-relatorio_greenpeace_matopiba.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-brasil-stateless/2018/11/904dd412-relatorio_greenpeace_matopiba.pdf

