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O que o Agronegócio esconde no Brasil?
O Agrotóxico no Brasil, 

se concentra principalmente na 
produção de CANA e SOJA.

O Brasil consome cerca de 20% de todo agro-
tóxico comercializado mundialmente. E, ressal-
ta-se, esse consumo tem aumentado de forma 
muito significativa nos últimos anos.

A área cultivada com soja no Brasil em 2002 
era de 18 milhões de hectares e em 2015/6 sal-
tou para 33 milhões de hectares, um acréscimo 
de 79% em treze anos.
A área cultivada com cana-de-açúcar em 
2005/6 era de 5,8 milhões de hectares e saltou 
para 8,6 milhões de hectares em 2015/6, um 
aumento de 48% em dez anos.

Se somarmos as áreas plantadas com cana, 
soja e eucalipto no Brasil isto corresponde à 5 
vezes a área territorial de Portugal, ou à 6 a 
área territorial da Escócia ou à 16 vezes a área 
territorial da Bélgica. Essa é a dimensão da mo-
nocultura no Brasil. 

Na contramão, 
cai a produção de alimentos  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimen-
to Social há, na composição da cesta de ali-
mentos, quatro pilares fundamentais, com pe-
quena nuance regional.  Para a região Centro 
Sul do país, os alimentos que compõem estes 
quatro pilares da cesta são: arroz, feijão, fari-
nha de trigo e macarrão (trigo); e para as regi-
ões Norte e Nordeste são: arroz, feijão, farinha 
de mandioca e macarrão (trigo).

O arroz ocupava, em 2002 uma área de 3,2 mi-
lhões de hectares, enquanto que em 2015/16 
ocupava cerca de 2 milhões de hectares, ou 
seja, uma redução de 37,5% na área cultivada 
em treze anos. O feijão em 2002 ocupava uma 
área de 4,3 milhões de hectares e em 2015/16 
ocupou uma área de 3,0 milhões de hectares, 
uma diminuição, portanto, de 31% da área cul-
tivada. No caso da mandioca essa diminuição 
da área plantada foi de 23% em onze anos e do 
trigo de 22% em treze anos. 

São Paulo, uma triste realidade.
Uma parte muito significativa do Estado de São 
Paulo, cerca de 75% de seu território, é pulveri-
zada com agrotóxicos.

Brasil de braços abertos à 
intoxicação e mortes por uso de 

agrotóxicos agrícolas.
O consumo total de agrotóxicos no Brasil sal-
tou de cerca de 170.000 toneladas no ano 2000 
para 500.000 toneladas em 2014, ou seja, um 
aumento de 135% em um período de apenas 
15 anos.

No Brasil tem-se 504 Ingredientes Ativos com 
registro autorizado, ou seja, de uso permitido.  
Dentre os dez ingredientes ativos mais vendi-
dos no Brasil, dois são proibidos na União Eu-
ropeia. 
Entre a soja, o café e citros temos cerca de 20 a 
30% de agrotóxicos permitidos no Brasil e proi-
bidos na União Europeia. 

Nos últimos anos o consumo de Glifosato no 
Brasil tem aumentado significativamente.
O glifosato pode causar câncer em animais tra-
tados em laboratório, além de ser um potencial 
causador de alterações na estrutura do DNA e 
nas estruturas cromossômicas das células hu-
manas.

                 Os políticos que governam e fiscalizam  
no País incentivam o uso indiscriminado 

de agrotóxico e deixam de arrecadar 
cifras bilionárias do Agronegócio 

Cabe considerar que o Estado tem atuado de forma 
a subvencionar o capital. E, nesse jogo contraditório 
de interesses entre, por exemplo, a indústria de agro-
químicos e a agricultura capitalista, podemos verifi-
car a atuação do Estado subvencionando a ambos.

No Brasil há, por enquanto, redução de 60% do ICMS 
e isenção total, tanto do PIS/COFINS quanto do IPI, 
para a produção e comércio de agrotóxicos. 
Segundo o defensor público Marcelo Novaes, ape-
nas no Estado de São Paulo, estima-se que em 2015 
o governo deixou de arrecadar cerca de 1,2 bilhões 
de reais em desonerações fiscais envolvendo agro-
tóxicos.    FONTE: 

Atlas: Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. 
Pesquisadora: Larissa Mies Bombardi

Intoxicações 
O Paraná, por exemplo, figura em primeiro lugar, com mais
de 3700 casos de intoxicação notificados. São Paulo e Minas
Gerais apresentaram mais de 2000 casos neste período de 
2007 a 2014.
Somados, todos os casos de intoxicação notificados junto ao Ministé-
rio da Saúde, contabilizaram mais de 25 mil intoxicações por agrotó-
xicos, o que significa uma média de 3125 por ano, ou 8 intoxicações 
diárias.  Cabe esclarecer, entretanto, que se calcula que para cada 
caso de intoxicação notificada, tenha-se 50 outros não notificados. 

Mais de 300 bebês tiveram intoxicação notificada no período de 
2007 a 2014, ou seja, uma média de 42 bebês anualmente 
intoxicados por agrotóxicos. Se em números oficias tivemos 343 
bebês intoxicados desse período, possivelmente esse número 
real pode ter chegado a 17 mil bebês intoxicados, consideran-
do que para cada caso notificado tem-se 50 não notificados. 

  Mortes
No total, no País, entre 2007 e 2014, foram 
registrados 1186 casos de mortes por in-
toxicação por agrotóxicos de uso agrícola, 
o que significa uma média de 148 por ano 
ou o equivalente a uma a cada dois dias e 
meio. 

Isto significa que, no Brasil, em números 
oficiais, a cada dois dias e meio uma 
pessoa morre intoxicada por agrotóxico de 
uso agrícola.
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Impactos da inflação aos que ganham menos: A verdade dos preços
O Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA), publicou recentemente que, em 
novembro de 2017, a inflação (IPCA-IBGE) ficou menor nesse mês para os mais po-
bres em comparação aos mais ricos.

A VERDADE DOS PREÇOS
O ocorrido, é que, quem possui renda menor, especialmente os de renda muito baixa, 
gastam seus rendimentos em consumo, principalmente em alimentação, de forma que, 
não há espaço para poupar, ao contrário de pessoas com rendimentos altos. 

O período analisado destaca queda nos preços dos alimentos. A inflação para os de 
rendimento mais altos se elevou, principalmente, por conta do aumento dos preços 
dos combustíveis, dado o consumo maior de pessoas com essa faixa de renda. Por 
outro lado, o gás de cozinha e energia elétrica aumentaram, impactando mais forte-
mente as pessoas com rendimento menores.
A inflação (IPCA-IBGE) acumulada em 2017, foi de 2,95%, abaixo da meta do governo 
central (Isso ocorreu devido a recessão econômica). Entretanto, segundo os dados do 
índice do custo de vida do DIEESE (ICV, caderno de negociações número 2, Jan de 
2018), que é composto por: água, combustíveis, luz, gás de cozinha, impostos, tarifas 
de transporte e telefone (itens, exceto combustíveis, com maiores gastos de famílias 
de baixa renda), teve aumento de mais de 6% no mesmo período analisado pelo IPEA.

Ainda segundo o DIEESE, “para famílias com rendimentos em torno de R$1.430,00, a 
alta teve impacto ainda maior de 7,70%”. Além disso, o Departamento Intersindical, de-
monstra que, esses gastos equivalem a 22% das despesas mensais dessas famílias. 

Se for acumulada a inflação de julho de 2006 até novembro de 2017, verifica-se que os 
que possuem rendimentos menores acumularam uma inflação de 102,34%, enquanto 
que para as pessoas de rendimentos altos, o acumulado da inflação foi bem menor: 
97,80%.

No site Oficial da FERAESP, encontra-se disponível texto explicativo sobre o que é 
de fato a inflação.

Salário Mínimo: a perda do poder de compra 

Desde janeiro de 2018, conforme anunciado pelo governo Brasileiro, 
o salário mínimo saltou de R$ 937,00 para R$ 954,00, um aumento 
de 1,81%.

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fechou 2017 em 2,07%. 
O INPC é utilizado como referência para as correções de salários no 
Brasil, de forma que, se for levada em consideração a correção por 
esse índice, o aumento do salário mínimo em 2018, perdeu, mais uma 
vez, o seu poder de compra! 

A tabela a seguir demonstra o aumento REAL do salário mínimo, no 
período de 2003 a 2018. 

Como pode ser observado na coluna (Aumento real), nos últimos 2 
anos houve perda da valorização real do salário mínimo, que em ja-
neiro de 2018 recuou (-0,25%).

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socio-
econômicos (DIEESE), o salário mínimo necessário em dezembro de 
2017, deveria ter alcançado os R$3.585,05.

“Para calcular o Salário Mínimo Necessário, o DIEESE, considera o 
preceito constitucional de que o salário mínimo deve atender as ne-
cessidades básicas do trabalhador e de sua família e cujo valor é 
único para todo o país” (DIEESE) - decreto-lei n. 399, de 30 de abril 
de 1938.
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Certificações agrícolas 
para laranja admitem 

trabalho infantil
Poucas pessoas sabem, especialmente os trabalhadores, mas inúme-
ras fazendas produtoras de laranja tem recebido certificações inter-
nacionais porque, em tese, são consideradas modelos de “qualidade” 
tanto na produção da fruta quanto no trato com os trabalhadores.

Tais certificações são uma exigência do mercado, especialmente o 
europeu, que prioriza a aquisição de produtos procedentes de fazen-
das que ofereçam condições adequadas à produção e trabalhadores.

A Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo tem 
recebido relatórios de auditorias nas fazendas e que são colocados à 
apreciação pública para  a manifestação e verificou que, dentro das 
não conformidades, as certificadoras admitem o trabalho infantil, des-
de que não seja nas “piores formas de trabalho infantil”. 

O relatório tenta uma amenização sobre o tema, ao mencionar que 
“se forem contratados jovens trabalhadores, são mantidos registros 
para cada um que inclua nome e sobrenome, bem como prova confi-
ável de sua data de nascimento e domicílio ou lugar de contato do(s) 
pai(s) ou representante(s) legal(is); lugar de residência permanente 
do jovem trabalhador; matrícula e situação de frequência na escola; 
consentimento e autorização do(s) pai(s) ou representante(s) legal(is) 
para o tipo de trabalho ou tarefa designadas; e número de horas de 
trabalho, diárias e semanais”.

A lei brasileira é clara e impede o trabalho 
infantil, dentre outras mazelas contra os 
trabalhadores de modo geral, e, por isso, 
FERAESP e sindicatos devem se 
manifestar contrariamente a essa e 
outras irregularidades contra os 
trabalhadores.  

Exposição mostra as condições de 
trabalho e vida dos empregados  
na cadeia produtiva da laranja

Está prevista para entre os dias 28 de fevereiro e 31 de março de 
2018, na cidade de São Paulo, na Fundacentro, a exposição de pai-
néis que retratam o dia-a-dia do trabalho e da vida de trabalhadores 
na cadeia produtiva do suco de laranja (desde o plantio, colheita, pas-
sando pelo processamento e até o ponto de venda do suco de laranja, 
especialmente no exterior). 

A iniciativa da exposição é da Rede Internacional Suco de Laranja, 
entidade formada por sindicatos, federações e confederações de tra-
balhadores, organização não-governamental e de ativistas brasileiros 
e internacionais e da qual a FERAESP é integrante e tem como obje-
tivo dar conhecimento ao público em geral sobre vida de trabalho e do 
cotidiano desses trabalhadores.

A ideia é a de que a exposição atinja o maior número de pessoas pos-
sível tanto no Brasil quanto no exterior e por isso deve ser realizada 
em várias cidades pelo mundo. 

“A empresa só dá a camisa e o boné. A calça nós temos que comprar. Quando o uniforme rasga, tem que passar mais duas três semanas usando a camisa 
rasgada. Ele rasga com os espinhos da laranja. Só depois eles trocam.”



Mais de R$ 7 bilhões de comida foram jogados no lixo. Esse é 
o valor dos alimentos aptos ao consumo, porém descartados 
por danos, aparência ou validade pelos supermercados bra-
sileiros. Ou seja, mais de 30% do que é plantado e cultivado, 
são desperdiçados. 

Fonte: Bettina Barros, Valor economico,08/01/2018, da-
dos coletados da: Associação Brasileira de Supermercados 
(ABRAS)

ESTAMOS DE OLHO

Quem ganha salário mínimo precisou trabalhar, em média, 85 
horas e 58 minutos e gastou 42,47% do salário mínimo liquido 
para comprar a cesta básica (dado de novembro de 2017).
 
Fonte: DIEESE (cadernos de negociações, número 2 dez. 
2017/jan. 2018

ESTAMOS DE OLHO

FERAESP prepara denúncias a 
organismos internacionais

Com dados obtidos em órgãos de Estado brasileiro como o MPT (Mi-
nistério Público do Trabalho), Justiça do Trabalho, Cetesb (Companhia 
de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) e INSS (Instituto 
Nacional de Seguridade Social) e apoio de universidades e órgãos in-
ternacionais, a Feraesp realiza estudo sobre o setor sucroenergético, 
especialmente, sobre o desrespeito à legislação ambiental e normas/
convenções/acordos trabalhistas brasileiras e resoluções internacio-
nais, como as da OIT.

O objetivo do estudo é tornar público 
para o mercado internacional as irregu-
laridades  cometidas contra os trabalha-
dores e meio ambiente pelas unidades 
sucroenergéticas, de capital nacional e 
internacional. “Já vimos que não adian-
ta reclamar com as empresas sobre 
essas irregularidades em  relação aos 
trabalhadores e às comunidades, pois, 
as direções não se sensibilizam”, disse 
o presidente da Feraesp, Jotalune Dias 
dos Santos, o Jota.

Para Jota Santos  “o mercado precisa saber o que – e a qual custo - 
realmente produzem essas empresas no aspecto social e ambiental 
e nisso vamos ajudar a fazer com que o consumidor decida de quem 
comprar”.  Ele lembrou que há empresas que ainda “pagam salários 
miseráveis a assalariados rurais, perseguem dirigentes sindicais e 
ainda têm a cara de pau de garantir que cumprem um Código de Con-
duta ou de Ética”.

O relatório deverá ser entregue ainda neste ano em vários organismos 
internacionais como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Organização Mundial do Comércio (OMC), entidades de direitos hu-
manos e, inclusive, UITA e IndustriAll.

Sindicato britânico quer construir 
centro para formação e ações 
sindicais para assalariados e 

assentados rurais 
A representação regional na Escócia do Unison - Sindicato dos Ser-
vidores Públicos no Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Sul 
e País de Gales), informou à Feraesp que pretende apoiar projeto de 
construção civil para a instalação do Centro Comunitário de Formação 
e Ação Sindical. 

Para tanto, os dirigentes de Unison Es-
cócia se propuseram a arrecadar recur-
sos junto aos seus filiados para a via-
bilização desse centro que pretende a 
realização de várias atividades, como, 
por exemplo, formação sindical de tra-
balhadores, especialmente das mulhe-
res com vistas ao seu empoderamento 
(seguindo a orientação da ONU – Or-
ganização das Nações Unidas), bem 
como, atividades como o beneficiamen-
to de frutas e legumes, produzidos no 
próprio assentamento.

FERAESP e Unison mantém relações solidariedade internacional e 
o intercâmbio de experiências no campo sindical. O acordo proposto 
prevê uma série de estudos e interações entre ambas as entidades 
com vistas à organização e união internacional dos trabalhadores. 
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A FERAESP - Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo apoia o ato público em Brasília convocado 
pela ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho) para o dia 1° de fevereiro de 2018, as 14h e busca 
a ampla mobilização da sociedade contra a reforma da Previdência e também pela valorização e independência da Magistratura 
e do Ministério Público.

A FERAESP posiciona-se contra a reforma da Previdência e defende a valorização dos empregados rurais e das suas famílias. A 
reforma, além de ser inconstitucional ao rasgar a ideia de direitos universais, dentre eles a seguridade social, é mentirosa ao afir-
mar que a Previdência Social é deficitária, mesmo com o estudo da ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil) e o relatório da CPI da Previdência que afirmam que o déficit não existe, e ao contrário, concluem, a Previdência 
Social é de fato superavitária.

Organizações mundiais de sindicatos defendem  julgamento justo 
para ex-sindicalista Lula

As organizações internacionais de sindicatos, que reúnem represen-
tações de trabalhadores em todo o mundo, têm se manifestado e rea-
lizado eventos em vários países “em defesa do estado democrático de 
direito e de julgamentos imparciais”. 

IndustriAll (que representa cerca de 50 milhões de trabalhadores em 
todo o mundo) e a UITA (com cerca de 10 milhões de representados) 
e dois organismos aos quais a Feraesp e outras entidades sindicais 
brasileiras são filiadas tem realizado constantes manifestações em 
apoio a aplicação da Justiça de forma imparcial e em relação a vários 
episódios em todo o mundo.

No caso do Brasil, e dos mais visíveis, é o processo contra o ex-presi-
dente da República (e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC), Luís Ignácio Lula da Silva. Na opinião dessas representações 
internacionais, o ex-presidente/sindicalista é submetido a um rito pro-
cessual incomum e típico de países em período de exceção.

Conforme amplamente divulgado por entidades de direitos humanos 
nacionais e internacionais, contra Lula não há provas cabais de sua 
culpabilidade sobre corrupção durante seus mandatos como presiden-
te da República - o que desperta na comunidade internacional a des-
confiança sobre a honestidade do rito processual, bem como quanto 
a gana em condenar o ex-sindicalista que tem o apoio popular e dos 
trabalhadores.  


