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REFERENCE: Complaint to repeal the Commission Implementing Decision (EU) 

2017/500, with respect to the recognition of the Bonsucro voluntary scheme for 

biofuels 

 

 

 

1. The Labour Prosecutor´s Office, in charge of this complaint, is 

the branch of the Brazilian Federal Prosecutor Office responsible for enforcing 

and supervising the compliance with labour law by Brazilian employers whenever 

there is public interest related to labour affairs, seeking to regulate and mediate 

such relations between employees and employers. It is the Labour Prosecutor´s 

Office’s duty and business to promote civil action before Justice Labour to defend  Laranja mercadoria
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LARANJA 
MERCADORIA
Entrevistado: João Oliveira, 
dirigente do Sindicto dos 
Trabalhadores na Alimentação

Empresas com alto 
faturamento no Esta-
do de São Paulo in-
vestem na laranja, 
desencadeando uma 
ampla industrialização

1. Como as empresas aproveitam a laranja? 
-  Se aproveita tudo da laranja:
a) O suco extraído vira concentrado ou pronto pra beber (o 
que chamamos de Suco Flash) que vai direto para Europa.
b) As empresas extraem o óleo da laranja de vá-
rias formas, do suco e depois também da cas-
ca e também extraem do bagaço da laranja.
c) Se extrai alguns tipos de óleos. O D-limoneno 
e o reprocessado. Todos os óleos extraídos da la-
ranja servem à indústria química e farmacêutica.
d) Do bagaço se extrai um complemen-
to para as rações para dar maior volume. 

2. Quais atividades são exercidas na cadeia produtiva?
- São várias as atividades exercidas. Desde os apanha-
dores, aqueles que carregam o caminhão, os caminheiros 
que transportam a laranja, a mão de obra das fábricas de 
suco e tem também os trabalhadores que atuam no proces-
so da exportação, e finalmente, os vendedores no varejo.

3. Nas empresas que faturam com a laranja, existe 
participação nos lucros para os trabalhadores levan-
do em consideração toda variedade de produtos?
- Não existe com clareza essa participação nos lucros, 
pois as empresas implantaram regras onde os tra-
balhadores acabam perdendo. Quem tem um maior 
salário recebe mais, e, quem ganha pouco, recebe 
menos. Eu não concordo com essa prática, acredi-
to que a participação nos lucros deveria ser igual para 
todos os empregados. Dividir o bolo em partes iguais.
Inclusive neste ano, tivemos a votação, nós nem assi-
namos Acordo Coletivo na Cutrale, porque a maioria vo-
tou não. Não aceitamos os 4% e nem o valor da PLR, 
pois faz 11 (onze) anos que é de 1.5 vezes do salário. 
O acordo não foi assinado e a Cutrale até agora não 
pagou. O sindicato irá entrar na Justiça para uma con-
traproposta. O jogo é duro, difícil, mas estamos na luta!    

TRABALHO ESCRAVO:
OCORRÊNCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

PREOCUPAM EMPREGADOS RURAIS

A lista de empregadores que têm submetido traba-
lhadores a condições análogas à de escravo reve-
la uma realidade que precisamos encarar e enfren-
tar. São 132 empregadores incluídos na lista suja, 
lista esta que, incluí os casos nos quais não há mais 
opção de o empregador recorrer. Trata-se da lista 
suja de empresas condenadas. É onde se encontram
gigantes da economia nacional, como JBS e Cutrale. 

São revelados dados importantes. Primeiro, são 2.031 
trabalhadores resgatados da situação análoga à escra-
vidão em todo território do Brasil. O documento pode 
ser considerado incompleto, já que nesse não se con-
tabilizam os processos em andamento, o que reve-
la que muitos empregadores ficaram fora da lista suja. 

Segundo os dados apresentados no estudo “Atlas: 
Geografia do uso de agrotóxico no Brasil e co-
nexões com a União Europeia” a maior par-
te de trabalho análogo ao de escravo se concen-
tra na agricultura, representando 74,7% do total.  

O primeiro seminário do ciclo de Diálogos no Centro 
de Estudos Migratórios, que aconteceu em março 
de 2017, revelou que no Estado de São Paulo “o que 
mais apresentou ocorrências de trabalho análogo ao 
de escravo foi o do agronegócio (188 empresas com 
2.583 trabalhadores nessa condição), seguido da cons-
trução civil (17 empresas com 196 trabalhadores)”. 

Recentemente, vimos o governo federal tentar 
mudar o conceito de trabalho escravo através 
da portaria nº 1.129, de 13 de outubro de 2017. 
Segundo o Código Penal Brasileiro, há quatro 
modalidades de execução de trabalho escravo:
1. Trabalho forçado.
2. Jornada exaustiva 
3. Condições degradantes
4. Dívidas que visam manter o trabalhador no local de 
trabalho.

Informativo FERAESP – Contribuição Sindical
A FERAESP, informa a todos os sindicatos dos trabalhadores e de empregados rurais do Estado de São Paulo, que 
não retirem de suas dotações orçamentarias a contribuição sindical, uma vez que estudos jurídicos demostraram que 
essa continuará a existir, apenas houve alteração na forma de sua instituição e cobrança. 

Existe uma orientação da ANAMATRA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO, na qual posicionaram-se a respeito da contribuição sindical. VEJA AQUI

 http://estaticog1.globo.com/2017/10/22/lista_suja.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16%2F10%2F2017&jornal=1&pagina=82&totalArquivos=92
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis2.asp?ComissaoSel=3
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INTERNACIONAL | 10 de dezembro:  FERAESP 
participa de Campanha Internacional de 

Direitos Humanos na Shell (Raízen)

Representações de trabalhadores que compoem o grupo 
das empresas Shell em todo o mundo, celebraram a data 
(10/12) questionando o posicionamento da empresa em 
relação a vários temas ligados ao trabalho e aos direitos 
humanos. A FERAESP participou com o fornecimento 
de informações sobre as condições de trabalho na Raí-
zen (empresa da Shell) e também em relação a série de 
mortes que atingiram assalariados rurais no campo. 
A definição das campanhas a fim de que a “Shell pare 
com a precarização” e a atual sobre os direitos humanos 
ocorreu durante a 3ª reunião da Rede Internacional Shell 
de Sindicatos (filiados à IndustriAll) ocorrida em Vlaadin-
gen, na Holanda, no mês de setembro.

FERAESP informa Anistia Internacional sobre 
certificações Bonsucro em usinas que mantém 

condições ruins de trabalho

Com vistas ao Seminário Internacional de Bonsucro, nas 
dependências da Anistia Internacional, em Londres, a 
FERAESP informou a essa importante e conhecida enti-
dade de direitos humanos, que houve uma queixa do MPT 
junto à Comissão Européia, questionando o método da 
certificadora e o seu temor de que possa haver a ampliação 
de certificações no âmbito dos biocombustíveis, mesmo 
para empresas que insistem em manter relações precárias 
com os trabalhadores, tanto no Brasil quanto no exterior.
O que a FERAESP espera da Anistia Internacional, 
por sua tradição de apoio aos direitos humanos, 
é que essa entidade de ativistas reflita e conside-
re não oferecer o seu apoio à essa certificadora que, 
como comprovou a Sucre Ethique, não se preocupa 
verdadeiramente com as mazelas dos trabalhadores.

Estudo apoiado pela FERAESP é base para 
ação do MPT junto à Comissão Européia

Com base no relatório produzido pela Sucre Ethique 
- ong francesa parceira da FERAESP que é mem-
bro integrante da Bonsucro na defesa dos interesses 
da sociedade - o Ministério Público do Trabalho, atra-
vés do Procurador Federal Dr. Rafael Gomes, proce-
deu junto a Jean Claude Juncker, presidente do Se-
cretariado Geral da Comissão Européia, em Bruxelas 
(Bélgica), com uma queixa com o objetivo de revo-
gar uma decisão  relativa ao reconhecimento do re-
gime voluntário de Bonsucro para biocombustíveis.
O argumento do MPT, para que não considere a Bon-
sucro como certificadora voluntária aos biocombus-
tíveis, se baseia no relatório “Violações contra traba-
lhadores e o meio ambiente” que apresentou usinas 
de açúcar e etanol certificadas por essa entidade que 
não respeita direitos elementares dos trabalhadores.
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REDE SUCO DE LARANJA REALIZA 
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO EM BAURU

A rede que congrega sindicatos da cadeia produ-
tiva da laranja e entidades de ativistas no Brasil e 
na Europa, da qual a FERAESP participa, se reu-
niu no início de novembro para avaliar as ações 
realizadas neste ano e discutir as próximas etapas.
Para 2018, ficaram definidas atividades como a 1ª Expo-
sição de Vivências (com trabalhadores rurais e da indús-
tria de suco) e que deve ter painéis com fotos e textos 
expostos. Em São Paulo, já para o início do ano, será rea-
lizada a 1° edição do jornal informativo com as principais 
ações da Rede e a sua importância para a união dos tra-
balhadores da cadeia tanto no Brasil quanto no exterior.
Ainda como atividades foi destacada a pesquisa para a 
construção do relatório sobre o impacto dos agrotóxicos 
nos trabalhadores e meio ambiente, a qual contou com 
a participação de autoridades como Procuradores, do 
MPT, sindicalistas e trabalhadores, bem como a capaci-
tação de novos monitores para a formação e informação 
de trabalhadores sobre questões do trabalho e saúde, e 
de negociações nas campanhas salariais e trabalhistas.

REUNIÃO INTERNACIONAL DA REDE SUCO 
EM BERLIM COM PRESENÇA DA FERAESP

Foi reaizada entre os dias 6 e 10 de dezembro, com a 
participação do representante da FERAESP (Aparecido 
Bispo), dos sindicalistas (Márcio Bortolucci), João de Oli-
veira (Sindicato da Alimentação de Mogi) e da coordena-
dora Mara Lira (Contac), a convite da CIR – Christliche 
Initiative Romero, entidade que apoia o projeto da Rede 
Suco.   Reunião que congregou vários atores, inclusive 
das Comissões de Trabalhadores no Varejo da Alemanha 
(integrantes da Rede Suco) em projetos que defendem 
os interesses dos trabalhadores em toda a cadeia produ-
tiva da Laranja.

BRASIL OSTENTA TÍTULO DE LÍDER MUNDIAL 
EM MORTES POR CONFLITOS PELA TERRA

 
Há mais de cinco anos, o País mantém essa triste reali-
dade e título nada honroso.

A distribuição da terra no Brasil é marcada pela opressão 
e exploração dos “donos” (agronegócio, extrativistas, es-
peculação imobiliária, Estado) contra os povos que lutam 
pela posse da terra. Os poderes econômico e  estatal pa-
trocinam massacres por todo o território brasileiro, como 
atesta a história, com alto índice de impunidade. Milhões 
de posseiros, indígenas, quilombolas e sem terras sofrem 
com as dificuldades em adquirir direitos sobre a terra.
 
A divisão de terra no Brasil, através do modelo atual da 
Reforma Agrária, enfraquece paulatinamente o ritmo de 
distribuição de áreas. O Estado, órgão responsável pela 
distribuição, não é capaz de superar a marca da colo-
nização, e, por consequência, garantir terras ao povo 
negro que sofreu com a escravização no País e o povo 
envolvido na miséria, que se concentra nas periferias das 
cidades.
 
O número de assassinados no ano de 2017 chegou a 60 
pessoas em setembro (Fonte: Comissão Pastoral da Terra), dentre 
assentados, acampados e povos originários, e tudo indi-
ca que o ano de 2017 superará a quantidade de mortes 
do ano de 2016, que teve 61 mortes oficiais.

A insegurança jurídica que envolve a luta pela terra é 
hoje um dos maiores desafios, assim como a inexpres-
siva atuação do INCRA. Comunidades organizadas pas-
sam anos sem conseguir o seu direito de posse, ficando 
vulneráveis diante da violência praticada principalmente 
pelo Estado de forma sistematicamente contra o povo 
que reivindica a aquisição da terra para Reforma Agrária 
ou demarcação de território. 
O papel da bancada parlamentar de ruralista (deputados 
e senadores) tem sido o de aumentar a desigualdade 
da distribuição de terras, criminalizar os movimentos e 
proteger os grileiros. Hoje, há mais de 120 mil famílias 
acampadas e o Governo Federal diminui o recurso des-
tinado à reforma agrária, atendendo aos interesses dos 
ruralistas e adiando uma solução para as famílias brasi-
leiras, solução esta, que passa pela desapropriação de 
terras e implantação de uma forte reforma agrária.
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Acompanhe as edições do Jornal FERAESP
Veja aqui as notícias vinculadas no site da FERAESP no ano de 2017

https://www.feraesp.org.br/jornalferaesp
https://www.feraesp.org.br/noticias-2017


Abaixo estão descritas três conse-
quências da reforma trabalhista im-
plicará e os destaques dos impactos 
da reforma no meio rural. 
a) Terceirização: Redução de custos  
para a empresa, com rebaixamento 
do padrão de remuneração e do nú-
mero de direitos que deveriam com-
por o patrimônio do trabalhador.
b) Pejotização: Esse artifício de re-
colocação no mercado de trabalho, 
além das perdas de direitos traba-
lhistas, significa uma substituição do 
trabalho assalariado por uma em-
presa (pessoa jurídica) trabalho este 
quase sem nenhum suporte de direi-
tos e garantias trabalhistas inseridos 
na Constituição de 1988).
c) Uberização: Termo que faz refe-
rência ao aplicativo “Uber” (sistema 
de locação de transporte), significa 
na pratica que o trabalhador estará 

disponível ao capital em qualquer 
momento do seu dia, obtendo salá-
rios baixos e sem nenhuma seguran-
ça trabalhista.

Meio Rural
No Brasil, segundo o IBGE, em 2015, 
existiam cerca de 14 milhões de tra-
balhadores rurais, desses, somen-
te 12% possuem carteira assinada, 
17% trabalham informalmente e 68% 
são da agricultura familiar.

No caso dos trabalhadores assala-
riados rurais, se levarmos em conta 
uma média de salários para trato-
rista, segundo dados do Instituto de 
Economia Agrícola (IEA) que tem por 
média o valor de R$1.533,00 ao mês, 
com a reforma, que retira o direito 
das horas in itinere (que eram as ho-
ras ganhas do percurso de sua casa 

ao trabalho) perderam entre 10% a 
20% de seu salário, levando-se em 
consideração as 2 horas entre ida e 
volta ao trabalho. Isso significa que 
esse trabalhador poderá perder, no 
mês, cerca de R$ 200,00. Além dis-
so, “Prêmios e Gratificações”, muito 
comum ao meio rural não serão mais 
considerados como parte do salário, 
ou seja, não incidirá mais sobre 13º 
Salário, FGTS, Seguro desemprego 
e INSS, reduzindo ainda mais a ren-
da e direitos adquiridos.

Como o mercado de trabalho brasi-
leiro é desigual, e com essa lógica do 
mercado regular as questões de tra-
balho, as desigualdades só tendem 
a piorar.

Como de costume, o texto completo sobre o tema 
está disponível no site oficial da FERAESP.

CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA TRABALHISTA: ALGUNS PONTOS

OS NÚMEROS DA PRODUÇÃO DE LEITE: 
DE QUEM, PARA QUEM?

Em 2016, segundo Rosângela Zoccal, pesquisadora da 
Embrapa, Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG, a produ-
ção de leite irá alcançar números próximos de 35 bilhões 
de litros, sendo que quase metade da produção de leite 
vem de pequenos produtores. Participam da produção de 
laticínio no Brasil, cerca de 4 milhões de trabalhadores, 
desses 1,2 milhões dependem exclusivamente da produ-
ção para subsistência. Os negócios com o produto gera-
ram R$ 27 bilhões em 2016.

Em 2017, segundo o IBGE,  subitens do leite e deriva-
dos obtiveram aumentos nos preços de janeiro a mar-
ço: Creme de leite 6,78%, manteiga 5,63%, leite longa 
vida 3,62% e iogurte 1,90%. No Estado de São Paulo 
na variação do primeiro trimestre de 2016 ao de 2017, a 
aquisição de leite cru cresceu 9,8%. Se verificada a mé-
dia dos salários dos trabalhadores rurais, pelo Instituto 
de Economia Agrícola (IEA), os trabalhadores recebem 
salários entre R$1.200,00 e R$ 1.500,00 mensal. Nesse 
período, a produção de leite no mundo cresceu, isso sig-
nifica preços menores para os produtores brasileiros e 
também perdas de renda para os pequenos produtores e 
de empregos em grandes corporações. 

Duas regiões que se destacam no Estado de São Paulo 
na produção de leite: Vale do Paraíba e Presidente Ven-
ceslau.
A maior dificuldade de quem vive dessa produção (pe-
quenos produtores ou assalariados envolvidos nela), é 
a concorrência “desleal” de grandes corporações. Essas 
sempre tem maior poder de barganha com o governo 
para angariar créditos e outros tipos de benefícios, além 
de levar vantagens competitivas em logística e conser-
vação dos produtos para a venda. Grandes corporações 
normalmente se organizam em cooperativas que acabam 
“abocanhando” a maior parte do mercado e normalmen-
te tem menos trabalhadores no processo produtivo dado 
a incorporação de tecnologias. A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), tem tido papel im-
portante na produção do leite, porém, quase sempre, a 
ótica é do mercado e não da geração de emprego e ren-
da.

ESTAMOS DE OLHO
      A realidade 

dos Salários no Brasil

Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNAD) do IBGE, dos 88,9 
milhões de trabalhadores ocupados (com carteira 
assinada, trabalho por conta própria e informais) em 
2016, 44,4 milhões dos trabalhadores receberam, 
em média, cerca de R$747,00 ao mês. Ou seja, 
mais da metade dos trabalhadores brasileiros rece-
beu menos que um salário mínimo, que hoje é de R$ 
937,00.




