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FERAESP PARTICIPA DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA À CRIAÇÃO DE NORMA DE 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
NA PRODUÇÃO DE FRUTAS

A Feraesp e demais sindicatos na Rede Internacional Suco de La-
ranja participaram de audiência pública, realizada no dia 28 de ja-
neiro/19, em Campinas,  a convite da Rainforest/UTZ, certificado-
ra internacional de processos produtivos, do debate de proposta 
de norma de sustentabilidade social à produção de frutas, neste 
caso, e especialmente, em relação a laranja, onde há milhares de 
trabalhadores que atuam nessa cultura, desde a geração de mu-
das, plantio, tratos culturais, até a colheita  e processamento do 
suco.

Marcaram presença os diretores Rubens Germano, Wilson Rodri-
gues e Eduardo Porfírio (Feraesp e sindicatos), bem como demais 
membros da Rede Suco e ainda, de outras representações da so-
ciedade civil, empresas, governo. Dentre os temas de interesse 
das representações de empregados rurais assalariados, as con-
dições de trabalho, remuneração, combate a trabalho análogo à 
escravidão, cuidados à saúde e higiene ocupacional e ambiental.

A Feraesp deve promover internamente um debate para mani-
festar a sua posição sobre os temas que constam das minutas de 
normas à certificação, porém, e desde já, deixa claro que tanto a 
entidade como representação de segundo grau sindical quanto 
os sindicatos, primeiro grau, não serão avalistas de tais normas.

“Pretendemos sugerir que a certificadora em questão, além das 
legislações, normas e convenções trabalhistas, inclusive interna-
cionais, respeitem os trabalhadores como seres humanos e tam-
bém ao meio ambiente para que ambos mantenham sua digni-
dade em saúde, ocupacional,  social e cultural”, diz Jotalune Dias 
dos Santos, presidente da Feraesp, que pretende, em momento 
seguinte, ampliar o debate e sugestões à Rede Internacional Suco 
de Laranja para que se possa ter uma manifestação convergente 
e de permanente fiscalização e ações de combate a precarização.

SINDICATOS DEVEM PARTICIPAR DA 
CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA 

NOS MUNICÍPIOS
Sobre o texto do estudo de Alexander Kolokotronis (na Roarmaq), 
uma síntese sobre a importância fundamental à construção da 
democracia participativa com apoio e cooperação dos sindicatos 
de trabalhadores e, em alguns casos, “eles próprios podem tomar 
a dianteira em lançar essa mudança” à qual denomina como re-
volução local, municipal.

De acordo com o autor, novos fatos nos EUA e na Espanha de-
monstram que movimentos e  candidatos pró-participação po-
pular podem ganhar eleições municipais. Os exemplos incluem a 
eleição para prefeito de Chokwe Lumumba Jr. em Jackson, Estado 
do Mississipi, com apoio de assembléias populares, redes de eco-
nomia solidária e políticos progressistas. 

Um grupo de candidatos dos Socialistas Democráticos dos EUA 
(Democratic Socialists of America) propõe a expansão da demo-
cracia participativa e das cooperativas de trabalhadores. Movi-
mentos municipais estão proliferando como um meio de resistir a 
Donald Trump e à crescente extrema-direita.

Isso ocorre num momento em que os sindicatos tradicionais es-
tão em declínio, necessitando de um processo interno de demo-
cratização para se revitalizarem. Para aumentar sua capacidade 
de atrair, gerar apoio entre a opinião pública e estender sua in-
fluência, os sindicatos devem também agir com visão política. É 
uma forma de alcançar o poder em nível municipal e trabalhar 
para transformá-lo.

O estudo completo pode ser acessado pelo endereço:
https://outraspalavras.net/outrapolitica/sindicatos-e-democracia-radical-uniao-
-possivel/
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 SINDICATO DE BASTOS QUER QUE 
GRANJEIROS RESPONDAM POR ATOS 

ILEGAIS JUNTO A ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS

A Feraesp vai encaminhar a vários organismos mundiais de pro-
teção ao trabalho, incluindo a sessão de trabalho rural da Orga-
nização Internacional do Trabalho – OIT, a denúncia de prática 
antissindical de quatro granjas produtoras de ovos do município 
Bastos. “Já determinei à assessoria de imprensa que envie um re-
latório circunstanciado à área de trabalho rural da OIT, tratando 
das práticas antissindicais desses granjas, a fim de que o mundo 
do trabalho tome conhecimento”, disse o presidente da Feraesp, 
Jotalune Dias dos Santos, ressaltando, que também uma manifes-
tação deve ser enviada à OMC – Organização Mundial do Comér-
cio para que essa “recomende às exportadoras no cumprimento 
de normas, resoluções e legislações que regem a relação decente 
de trabalho”.

Para Maurício Pedroli, presidente do Sindicato de Bastos, “o obje-
tivo das direções dessas granjas é o de enfraquecer a organização 
dos trabalhadores, pois, o expediente era o de entregar aos fun-
cionários formulários em expressiva quantidade para que solici-
tassem a desfiliação do sindicato”, destacando que, “os trabalha-
dores, com medo de represália por parte da empresa, começaram 
a proceder a isso, porém, houve uma pausa nessa prática após o 
ingresso da ação judicial, porque, claramente, eles estavam sendo 
induzidos, forçados mesmo, a tomar essa medida”.

Ainda Pedroli ressalta que, de há alguns meses, “mesmo como 
estabelecimento do TAC, que inclusive prevê multas de R$ 1.000 
a R$ 20 mil diários, as empresas descumprem desse instrumento, 
pois, os trabalhadores são orientados a se desfiliar do Sindicato. 
E esses, com medo de represália por parte dos empregadores, 
têm atendido as empresas e não têm retornado aos quadros de 
filiados”. Por conta disso, o dirigente informa que o SER de Bastos 
ingressa com ação judicial para a execução do TAC.

HISTÓRICO E AÇÕES DE COMBATE À PRECARIZAÇÃO
O TAC (Termo de Ajuste de Conduta) é o resultado de uma au-
diência no MPT, no final de 2017, com essas grandes granjas as 
quais foram convocadas pelo Ministério Público do Trabalho, Ofí-
cio de Bauru, para prestar esclarecimentos sobre denúncias en-
caminhadas, desde 2013, pelo Sindicato, bem como as conse-
quentes lavraturas de autos de infração pelo então Ministério do 
Trabalho e Emprego – M.T.E, até que, finalmente, ocorreu em 19 
de dezembro de 2017 a assinatura desse instrumento legal de 
número 305/2017, Ações em defesa dos empregados e sua re-
presentação

“Gostaria de ressaltar que, graças a atuação das fiscalizações dos 
auditores do do Ministério do Trabalho e Emprego  M.T.E. e dos 
procuradores do Ministério Público do Trabalho – MPT, e da dire-
ção do Sindicato, a situação tem sido enfrentada com muito rigor 
e se vislumbra a reversão das mazelas e a consequente melhoria 
das condições de trabalho e vida aos trabalhadores”, finalizou o 
presidente do SER de Bastos, Maurício Pedroli.

AÇÃO INTERNACIONAL

A Feraesp vai acompanhar o andamento das denúncias que serão 
apresentadas em pelo menos cinco órgãos internacionais, bem 
como cobrará providências para que sejam coibidas práticas me-
dievais de relações de trabalho.
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SISTEMA DE ARRECADAÇÃO FERAESP
A FERAESP juntamente com empresa de Software especializada em sistemas desenvolveu sistema para emissão de guias sindicais,
entre elas contribuição sindical, Confederativa, Assistencial e mensalidade social.

O sistema é gratuito para os sindicatos da categoria, através de nosso site www.feraesp.org.br no botão “Sistema de geração de 
guias”. Para maiores esclarecimentos contatar o setor de arrecadação através do e-mail arrecadacao@feraesp.org.br ou pelo
telefone (14) 3214-3237.



Foi realizada no dia 5 de fevereiro, em 
Brasília, a manifestação denominada  
Ato Nacional em Defesa da Justiça 
do Trabalho. A mobilização é uma re-
alização da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), em parceria com o Co-
légio de Presidentes e Corregedores 
dos Tribunais Regionais do Trabalho 
(Coleprecor), a Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) e a Associação Brasileira de 
Advogados Trabalhistas (ABRAT).

As quatro instituições que organiza-
ram o ato explicam que o evento se 
baseia nas seguintes considerações 
públicas: (1) são falsas as alegações 
de que a Justiça do Trabalho existe 
somente no Brasil; (2) a Justiça do 
Trabalho não deve ser “medida” pelo 
que arrecada ou distribui, mas pela 
pacificação social que promove; (3) 
a Justiça do Trabalho tem previsão 
constitucional e não pode ser suprimida por iniciativa do Executi-
vo ou do Legislativo; e (4) a supressão ou absorção da Justiça do 
Trabalho representaria grave violação à cláusula constitucional e 
convencional de vedação do retrocesso social.

O juiz Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra, explica que 
o ato serve para expressar e explicar à toda a sociedade a inteira 
importância e da Justiça do Trabalho, que é patrimônio do cida-
dão. “Conclamamos todos para esse debate público e estamos 
abertos ao diálogo democrático”, afirma.

Saiba mais: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/27631-mais-de-
-500-unem-se-na-camara-dos-deputados-em-historico-em-defesa-pela-valoriza-
cao-da-justica-do-trabalho

BOLSONARO APOIA FIM DA JUSTIÇA DO TRABALHO

A sequência de ações de governo federal e do empresariado, 
as quais visam a  precarização das relações de trabalho, como a 
aprovação da nova legislação trabalhista, extinção do Ministério 
do Trabalho e Emprego e a reforma da Previdência Social (que se 
encontra no Congresso Nacional para a votação dos parlamenta-
res), preocupa os trabalhadores e defensores da democracia ante 
a mais uma ameaça: a extinção da Justiça do Trabalho.

Em recente entrevista ao SBT, o presidente da República, Jair Bol-
sonaro, cogitou fim da Justiça do Trabalho, inclusive ao afirmar 
que pretende aprofundar a reforma da legislação trabalhista, 
numa alusão ao fim da Justiça do Trabalho.

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas), associação integrada da magistratura e do Ministério 
Público, entidade que reúne 40 mil juízes, promotores e procura-
dores em todo o País, alertou, ao chefe do Poder Executivo que 
a “supressão” ou a “unificação” da Justiça do Trabalho representa 
“grave violação” à independência dos Poderes. 
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JUSTIÇA DO TRABALHO SE MOBILIZA 
E FAZ MANIFESTAÇÕES 

PARA MANTER FUNCIONAMENTO

CONFIRA ESSES E OUTROS DADOS EM 
http://bit.ly/Justica-em-Numeros2018

Foto de Alessandro Dias (Anamatra)
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O BNDES através da Circular N°03/2019, de 23 de janeiro, infor-
mou que elevará de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para 
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) o limite de 
operação de financiamento enquadrada no Programa BNDES de 
Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais – BNDES 
Prorenova. 

O financiamento aumentou em 650% e os beneficiários serão  
todas as instituições financeiras credenciadas, tais como pro-
dutores rurais de cana-de-açúcar e suas cooperativas, assim 
como “pessoas jurídicas que sejam produtoras de açúcar ou 
etanol e exerçam de forma preponderante a atividade industrial  

relacionada ao plantio de cana-de-açúcar, inclusive usinas e des-
tilarias de etanol e açúcar, cooperativas de produção, cooperati-
vas de produtores e entidades societárias por cotas”. 

A circular informa que o objetivo desse grande aumento de recur-
sos é o de aumentar a produtividade agrícola de cana-de-açúcar 
no Brasil, “por meio do financiamento à renovação e implantação 
de novos canaviais”. 

Leia a circular na íntegra: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/d3d05b67-a1db-
-4875-8951-63f68c8f9e0f/19Cir03+BNDES+Prorenova+Rural+e+Industrial.pdf?MOD=AJPE-
RES&CVID=my1gbE6

QUEDA DA PROTEÇÃO DO LEITE 
NACIONAL AFETA EMPREGADOS RURAIS

Paulo Guedes, Ministro da Economia 
do governo Bolsonaro colocou fim à 
tarifa antidumping sobre o leite em pó, 
integral ou desnatado provenientes 
da União Europeia e da Nova Zelândia 
para o Brasil. Assim pode-se constatar 
na publicação realizada no Diário Ofi-
cial da União no dia 06 de fevereiro de 
2018. 

A medida antidumping prevalecia des-
de 2001, e era analisada a renovação 
dessa medida periodicamente, tendo 
como objetivo proteger a produção 
nacional da sua cadeia produtiva. Por 

regra, a medida antidumping precisa ser renovada a cada cinco 
anos. 

Dumping é a prática comercial que alguns países, na tentativa de 
ganhar mercados e/ou diminuir seus estoques, passam a expor-
tar produtos a preço inferior ao praticado no mercado interno 
do país exportador. Assim, a medida antidumping impede que 

os produtos cheguem a preço inferior, evitando dano à indústria 
nacional, provocada por práticas desleais do mercado. 

Sem essa medida antidumping desses produtos, a União Euro-
peia e Nova Zelãndia serão beneficiadas com o fim de alíquotas, 
respectivamente de 14,8% para o leite importado da UE e de 3,9% 
para o da Nova Zelândia. O que pode acarretar em demissões 
de assalariados rurais. Para a CNA, a medida cria insegurança ao 
produtor nacional, além de abrir as portas para que o Brasil seja 
inundado de leite importado, principalmente da União Europeia.

REVIRAVOLTA | Tereza Cristina, Ministra da Agricultura, se reu-
niou com representantes da cadeia produtiva do leite e se com-
prometeu em atender as demandas dos produtores, elevando a 
taxa de importação de 28% para 42%, mas, nenhuma medida foi 
oficialmente publicada em substituição do fim da tarifa antidum-
ping.  

Para surpresa de todos, a Justiça do Distrito Federal, no dia 13 
de fevereiro, suspendeu a medida adotada por Paulo Guedes.  
Porém, o governo não volta atrás e agora tenta dificultar a entra-
da do leite em pó da União Europeia.

“HOJE EM DIA É MUITO DIFÍCIL SER PATRÃO NO BRASIL”

BNDES AUMENTA EM 650%
FINANCIAMENTO PARA SETOR DA CANA
NO PROGRAMA DE APOIO À RENOVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS 

CANAVIAIS - PRORENOVA

INPC: ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

INPC Para o Brasil: 3,57%

INPC Para o Estado de São Paulo: 3,84%

• O INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC é 
utilizado na correção salarial dos empregados brasileiros. Fonte: IBGE

ESTAMOS DE OLHO:
SUBSÍDIO AS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO: CORREÇÃO SALARIAL
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Prática comum em todas as gestões desde 1988, o governo Bol-
sonaro publicou no Diário Oficial da União, do dia 8 de feve-
reiro de 2019 o (DECRETO Nº 9.699) o qual remaneja parte dos 
recursos dos orçamentos da Seguridade Social e do Orçamento 
Fiscal, totalizando mais de R$606 bilhões de reais. Desse total, 89 
bilhões têm destinação diversa da prevista constitucionalmente.

A Constituição Federal de 1988, garante como direito dos cida-
dãos a Seguridade Social, composta por Previdência Social, Saú-
de e Assistência Social. Esse sistema tripartite, tem orçamento 
composto pelas contribuições dos empregados, empregadores e 
governo. A Constituição Federal estabelece que esse orçamento 
deve compor integralmente o sistema de Seguridade, portanto, 
é inconstitucional desviar esses recursos para outras finalidades. 

Especialmente após o governo Temer, e intensificado no governo 
Bolsonaro, é discutida e tentada a reforma da Previdência, a qual, 
e na visão desses, é deficitária. O que ocorre, na verdade, é que a 
Previdência não possui déficit. É exatamente esse tipo de medida, 
como esse decreto, que leva ao déficit. Porque são desviados re-
cursos e não são contabilizadas as contribuições do governo ao 
sistema da Seguridade Social e Previdência, além do mais é um 
ato inconstitucional.

Dos R$606 bilhões, R$525 bilhões saíram da Seguridade Social. 

Desse total, R$436 bilhões ficam destinados ao Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social. Porém, R$89 bilhões restantes foram 
desviados para outras finalidades. Por exemplo, o Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal receberá pouco mais de R$1,5 bi-
lhão da Seguridade para custear Aposentadorias e Pensões Civis 
da União. Vale lembrar que servidores da União possuem seu re-
gime previdenciário próprio.

Esse decreto de Bolsonaro transferiu para diversos órgãos da 
União mais de R$89 bilhões de reais que pertencem a Segurida-
de Social.

Dessa forma, o sistema de Segu-
ridade e a própria Previdência pa-
recem caminhar em direção da 
extinção. A solução que está nas 
“entrelinhas” é a Previdência e saú-
de privadas, ou seja, para quem 
puder pagar. Em um País de tama-
nha desigualdade, e com tendência 
ao aumento da pobreza, devido as 
medidas de corte de gastos, esses 
direitos garantidos na Carta Magna 
de 1988 devem, ao longo dos anos, 
ficar para poucos.
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POR QUE OS ASSALARIADOS RURAIS 
DEVEM SE PREOCUPAR COM A 

GUINADA DE JAIR BOLSONARO A ISRAEL?
A guinada do Presidente Jair Bolsonaro em apoio a Israel, pode, 
se concretizada, repercutir diretamente no mercado de trabalho 
dos assalariados rurais. O impacto imediato é no comércio entre 
o Brasil e os Países Árabes devido a uma possível redução da 
demanda de produtos adquiridos e consumidos nos países mu-
çulmanos.

Com a redução ou extinção desses acordos comerciais haveria 
queda nas exportações de produtos agrícolas (maior valor agre-
gado das exportações a esses países). O saldo da balança co-
mercial (exportações deduzidas das importações) brasileira com 
esses países é positivo, ao contrário do saldo com Israel.

O saldo da balança comercial entre Brasil e Israel fechou o ano de 
2017 com saldo negativo ao Brasil de (-US$ 419,28) quatrocentos 
e dezenove milhões e duzentos e oitenta mil dólares. Desse valor, 
de acordo com o Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Ser-
viços (Mdic) 43,6% das exportações foram de produtos básicos 
(agrícolas). Já as importações brasileiras de Israel foram de 67,5% 
de produtos manufaturados e 31,7% de produtos semimanufa-
turados, o que explica o saldo negativo, de forma que o Brasil 
importa produtos com maior valor agregado do que exporta.

Em 2017, de acordo com a Associação Brasileira de Consultoria 
e Assessoria em Comercio Exterior (ABRACOMEX), dados coleta-
dos da Secretaria de Comercio Exterior (Secex), as exportações 
brasileiras para países árabes atingiram o valor de US$13,59 treze 
bilhões e seiscentos milhões de dólares. O saldo comercial, favo-
rável ao Brasil, fechou esse ano em US$7,12 sete bilhões e cento 
e vinte milhões de dólares. Desse total, 70% foi de exportação de 
produtos agrícolas. Destaca-se o grupo de alimentos com US$9,9 

nove bilhões e novecentos milhões no saldo das exportações, es-
pecialmente carnes e açúcar.

Os árabes foram responsáveis por 10% do superávit das exporta-
ções recordes desse ano, que foi de US$67 sessenta e sete bilhões 
de dólares. O Brasil importa principalmente combustíveis e ferti-
lizantes desses países.

Portanto, um possível rompimento das relações comerciais entre 
os países Árabes e o Brasil, afetaria de antemão a balança co-
mercial do País, as próprias empresas do agronegócio e, princi-
palmente, o mercado de trabalho dos assalariados rurais, na me-
dida em que as empresas passariam de imediato às perdas aos 
empregados, gerando demissões. Mesmo que esse movimento 
econômico fosse compensado com novas relações comerciais 
com outros países, a recuperação do mercado de trabalho e suas 
relações de trabalho, já precárias, teria um efeito de recuperação 
de longo prazo. Dessa forma, as relações entre Brasil, Israel e os 
países Árabes, do ponto de vista comercial, devem ser mantidas 
com os países Árabes e melhoradas em relação a Israel.

BOLSONARO RETIRA R$ 89 BILHÕES DA SEGURIDADE SOCIAL: 
ENTENDA O DECRETO 9.699

ESTUDO COMPLETONO SITE FERAESP
https://www.feraesp.org.br/por-que-os-assalariados-rurais

https://www.feraesp.org.br/por-que-os-assalariados-rurais


POLÍTICOS DA BANCADA RURALISTA 
DERROTADOS NAS ELEIÇÕES, VOLTAM 

A POSTOS ESTRATRÉGICOS NO 
GOVERNO DE JAIR BOLSONARO

Conforme artigo de Ana Magalhães e Daniel Camargo, publicado 
na revista Carta Capital, ao menos cinco deputados derrotados 
nas eleições de 2018, recentemente passaram a ocupar cargos no 
segundo escalão do governo Bolsonaro. De acordo com o artigo, 
eles têm em comum a atuação legislativa desfavorável ao meio 
ambiente e aos povos do campo.

“Dois deles – Valdir Colatto (MDB-SC) e Marcos Montes (PSD-
-MG) – assumirão postos de comando no Ministério da Agricul-
tura, que no novo governo cuidará também de políticas voltadas 
à preservação ambiental e da demarcação de terras indígenas e 
quilombolas.”

Premiado pelo governo Bolsonaro, Marcos Montes (PSD-MG),  foi 
“escolhido para ser o secretário-executivo do Ministério da Agri-
cultura. Montes foi candidato à vice-governador de Minas Gerais 
na chapa encabeçada pelo senador Antônio Anastasia (PSDB), e, 
antes mesmo do primeiro turno, desembarcou do apoio à can-
didatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à presidência e se alinhou a 
Bolsonaro.”

Outro deles é Leonardo Quintão (PMDB). Esse foi relator do Có-
digo da Mineração no Congresso, porém, foi questionado por 
receber R$1,8 milhões de Mineradoras. O artigo enfatiza que, das 
oito votações nominais, deste mês, com impacto socioambien-
tal, Quintão votou contrario os interesses dos povos do campo e 
meio ambiente em sete delas.

“O deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), que ganhou 
relevância em 2016 por ser relator da reforma trabalhista, tam-
bém não conseguiu se reeleger nas urnas e foi nomeado secre-
tário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Econo-
mia. Marinho faz parte da bancada ruralista e, das doze votações 
compiladas pelo “Ruralômetro”, em sete delas votou de maneira 
desfavorável ao meio ambiente e aos povos do campo. Entre as 
votações, ele foi favorável à redução da área protegida da Flores-
ta Nacional de Jamanxim, no coração da Amazônia.”

Mais um derrotado nas eleições e com cargo no governo é Mana-
to (PSL-ES), que é Secretário Especial da Casa Civil, esse também 
da bancada ruralista.

Acompanhe o RULAROMETRO: www.ruralometro.reporterbrasil.org.br/
• termômetro que mede como cada deputado federal atuou em leis 
importantes para o meio ambiente, indígenas e trabalhadores rurais. 

ESTUDO APRESENTA  TRANSFORMAÇÕES 
E EXCLUSÃO NAS RELAÇÕES 

DE TRABALHO NO  GRUPO RAÍZEN
O estudo de caso em relação a esse grupo econômico se dá no 
contexto do setor sucroenergético brasileiro. Resultado da pes-
quisa que embasou a tese de doutorado do pesquisador Altacir 
Bunde, professor-titular em geografia pela Universidade Federal 
de Goiás – UFG, o estudo contou com o suporte do Departamen-
to Técnico (assessoria da Feraesp) e cuja síntese destaca que, “até 
poucos anos atrás, o setor sucroenergético brasileiro empregava 
um grande número de trabalhadores e dependia da mão-de- obra 
humana para o corte da cana-de-açúcar. Contudo, de 2007 para 
cá, essa realidade vem mudando devido a ampliação do processo 
de mecanização e automação. Este processo tem como resultado 
na fusão territorial e, consequentemente, em transformações nas 
relações de trabalho, tanto no campo como no setor industrial, 
excluindo milhares de trabalhadores da atividade e impondo so-
bre os demais uma espécie de chicote eletrônico, elevando sua 

exploração. Diante disso, o presente artigo escrito pelo pesqui-
sador Altacir Bunde em parceria com o Doutor Manoel Calaça, 
investiga as transformações ocorridas no setor sucroenergético 
no País, em especial  as mudanças ocorridas nas relações de tra-
balho, na exploração e na exclusão da força de trabalho humana 
com ênfase no grupo econômico Raízen. Nesta investigação, uti-
lizou-se pesquisa teórica, documental e de campo com entrevis-
tas.”

O estudo pode ser acessado no link: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/5517/pdf
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Jair Bolsonaro novamente destila seu ódio à classe trabalhadora 
e movimento sindical brasileiro, desta vez através da Medida Pro-
visória 871, do dia 18 de janeiro, medida que atinge os trabalha-
dores dificultando o acesso ao direito da aposentadoria, inclusive 
dificulta direitos como salário maternidade, aposentadoria rural e 
pensão por morte. 

Na mesma MP, Bolsonaro ataca com força aos sindicatos repre-
sentativos da classe trabalhadora do campo, sugerindo  a viabili-
zação de fraudes na aquisição do direito à aposentadoria rural de 
segurados especiais. O governo argumenta que “foram identifica-
dos indícios de irregularidade em 97.255 mil benefícios rurais de 
segurados especiais” e que “parte das irregularidades apuradas 
referia-se à utilização de declaração de sindicato rural como úni-
ca prova do trabalho rural”. Bolsonaro também argumenta que os 
sindicatos carecem de instrumentos de controle, assim “facilita a 
ocorrência de irregularidades e fraudes”.  

Com isto Bolsonaro deixa claro que para seu governo entre me-
nos participação dos sindicatos na vida dos trabalhadores é me-
lhor para o governo. Menos sindicatos e menos direitos, o gover-
no quer impor suas reformas e atacar a classe trabalhadora. 

Vislumbram-se maiores dificuldades para o trabalhador do cam-
po conseguir se aposentar, já que a burocracia será maior. Bolso-
naro propõe o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 
a partir do 1° de janeiro de 2020 como forma de comprovar o 
tempo de trabalho rural. Já de imediato Bolsonaro estabelece que 
“o segurado especial comprovará o tempo de exercício da ativi-
dade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades 
públicas credenciadas, como o Programa Nacional de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária (PRONATER) e outros órgãos públicos”.

Leia a Medida Provisória 871: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/docu-
mento?dm=7908721&ts=1548361451834&disposition=inline

 BOLSONARO EM PÉ DE GUERRA 
COM A CLASSE TRABALHADORA

MEDIDA PROVISÓRIA 871 

DESAFIO SINDICAL

PELO FIM DA PRECARIZAÇÃO 
E INFORMALIDADE NO CAMPO

No ano de 2018, a Federação dos Empre-
gados Rurais Assalariados do Estado de 
São Paulo – Feraesp, esteve presente no 
campo, onde presenciou realidades que 
devem ser superadas. A informalidade e 
a precarização do trabalho no campo são 
dois dos maiores problemas que atingem 
milhares de empregados rurais. 

Tanto no setor da laranja, quanto 
no setor da cana-de-açúcar, consta-
tou-se que no Estado de São Paulo 
é urgente políticas públicas que fis-
calizem e passem a regularizar a si-
tuação dos empregados rurais, que, 
em muitos casos, estão submetidos a 
péssimas condições, desde a ausên-
cia de registro até a falta de EPI.  Re-
presentantes da classe trabalhadora 
e a Justiça do Trabalho terão muito 
trabalho neste 2019. 

No entanto, iniciando o ano está instala-
da a insegurança e o sentimento de des-
confiança ao Governo Bolsonaro, que vem 
demonstrando descaso contra os lutado-
res sindicais e contra a Justiça do Traba-
lho. Claro exemplo disso é a extinção do 
Ministério do Trabalho e Emprego;  a ex-
tinção do Grupo Móvel de Fiscalização; e 
recentemente a Medida Provisória 871 pu-
blicada no 18 de janeiro de 2019, na qual o 
presidente associa fraudes previdenciários 
do meio rural aos sindicatos. Quantos tra-
balhadores rurais se aposentaram na his-
tória do Brasil com ajuda dos sindicatos? 

O panorama não é alentador, mas conhe-
cendo a realidade da classe o movimen-
to sindical saberá apontar os caminhos da 
luta em defesa dos direitos dos emprega-
dos rurais. 

DOIS CASOS QUE NÃO 
SE PODEM IGNORAR:

CANA | Dias 27 e 28 de março de 2018 a 
Feraesp, ao lado do Grupo Móvel de Fis-
calização do Ministério do Trabalho, fisca-
lizou plantios de cana-de-açúcar na região 
de Guariba e constatou:  Trabalhadores 
sem carteira assinada e nenhum tipo de 
contrato; Péssimas condições de trabalho; 
Falta de banheiro e refeitório; Falta de EPI; 
Descumprimentos vários da NR-31.

LARANJA | No dia 17 de dezembro de 
2018 a Feraesp visitou um alojamento de 
colhedores de laranja em Duartina que de-
nunciaram: O salário mínimo não é respei-
tado; Falta de transparência no acerto do 
13° salário; Trabalhadores sem contratos; 
Menor de idade trabalhando no pomar: 
Descumprimentos vários da NR-31. 
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