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Entrevista com o Presidente Jotalune Dias dos Santos

Direção FERAESP - Um ano de coragem e organização
Em março de 2017 foi eleita a nova Diretoria da Federação 
dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São 
Paulo que assumiu o mandato da gestão 2017-2021. 

- Qual é o balanço deste primeiro ano à frente 
da FERAESP?

R: Foi um ano de muitos ataques, de muita defesa, complicado 
no quesito de organização diante de problemas antigos e que 
passaram a ser enfrentados por esta nova diretoria. Mas, de cer-
ta forma também tem sido desafiador, uma vez que temos conse-
guido alcançar os objetivos. Não é fácil organizar esta categoria 
que sofre ataques em todos os dias, seja pela precarização das 
condições de trabalho, seja pela mecanização e automatização 
que impõem um ritmo alucinante e, também, por divisão arbitrá-
ria, as vezes, até com o consentimento do Judiciário, mas acre-
dito que, depois de um ano à frente da Federação, os resultados 
foram positivos. 

- O que os empregados rurais podem esperar da 
FERAESP no ano de 2018?

R: Podem esperar a continuidade desse processo constante de 
organização e obviamente em busca de melhorias para nossa 
categoria, com muita luta à criação de condições para os sindi-
catos, seu fortalecimento, apoio com nossa estrutura de conheci-
mentos e suporte na sua preparação às negociações, denúncias 
junto a organismos nacionais e internacionais, enfim tudo o que 
for necessário para a união em fortalecimento dos empregados 
rurais. 

- Na atual conjuntura, o que podemos esperar do 
movimento sindical?

R: Realmente a atual conjuntura nos impõe, antes de tudo, a 
união em torno da luta comum.   Cabe a este movimento sindical 
brasileiro se reinventar diante de tantos ataques sofridos, seja 
pelo Executivo, seja pelo Legislativo ou com parte do Judiciário. 
Acredito que, ao final deste ano possamos estar mais fortaleci-
dos e unidos para enfrentar todos os desafios que são colocados 
para nós em todos os dias.

- Qual mensagem aos empregados rurais do Esta-
do de São Paulo?

R: Embora nos imponham ataques diários, precisamos estar mui-
to atentos e comprometidos, sabendo que a luta não será fácil. 
O desemprego e as novas tecnologias não incluem seres huma-
nos, apenas o capital e no sentido de acumular renda, mas, se 
nos mantermos unidos e se percebermos as novas perspectivas 
do que possa estar acontecendo, ao final, com certeza sairemos 
organizados e vitoriosos. 



O capital internacional do setor sucroenergético, possui cerca de 
90%(número previsto em 2015) do market share (participação 
de mercado) em 2018, ou seja, essas poucas empresas domi-
nam por volta de 90% deste setor. Segundo Patricia Rizzotto, do 
portal IG, Colona: Brasil Econômico, até 2012, as empresas fa-
miliares dominavam cerca de 25% do mercado, porém elas vêm 
sofrendo com a concorrência desses oligopólios internacionais, 
que as compram, muitas vezes, pelo alto endividamento dessas.

O que é OLIGOPÓLIO?
Definido de duas formas: pequeno número de empresas no setor 
e pequeno número de empresas que dominam um setor com 
muitas empresas. Ex: SETOR SUCROENERGÉTICO.

Devido à existência de empresas dominantes, elas têm o poder 
de fixar os preços de venda em seus termos, defrontando-se nor-
malmente com demandas relativamente inelásticas, em que os 
consumidores têm baixo poder de reação a alterações de pre-
ços. No oligopólio, assim como no monopólio, há barreiras para 
a entrada de novas empresas no setor. Tipos de oligopólio: 01.) 
com produto homogêneo (alumínio, cimento, assento de uma 
aeronave); 02.) com produto diferenciado (automóveis) A longo 
prazo os lucros extraordinários permanecem, pois, as barreiras à 
entrada de novas empresas persistirão.

Formas de atuação das empresas: 01.) concorrem entre si, via 
guerra de preços ou de promoções (forma de atuação pouco fre-
quente); 02.) formam cartéis (conluios, trustes). Cartel é uma or-
ganização (formal ou informal) de produtores dentro de um setor, 
que determina a política para todas as empresas do cartel. O 
cartel fixa preços e a repartição (cota) do mercado entre as em-
presas.

De forma geral, os conceitos elencados, demonstram a realidade 
das empresas do setor sucroenergético e de como elas veem a 
realidade onde se encontram e como tomam as decisões. Com 
os oligopólios consolidados, especialmente no Estado de São 
Paulo, a mecanização do setor se tornou alta, mesmo essas ten-
do programas de qualificação  ou requalificação, como o “reno-
vação”, os trabalhadores expulsos do corte manual, se alocaram 
em outros cultivos, como a colheita da laranja, ou foram para 
regiões, onde o corte manual ainda predominam, como é o caso 
do Estado de Pernambuco, onde o corte manual, representa cer-
ca de 95% da produção. Dados de instituições como os da União 
da Indústria de Cana de Açúcar (ÚNICA), demonstram que com 
o programa Renovação foram requalificados, cerca de 26% dos 
trabalhadores manuais no estado de São Paulo em 2013, porém 
os números não são muito confiáveis.

Portanto, os oligopólios, é uma forma concreta de centralização 
do capital, em muitos casos com o aporte do Estado, as conse-
quências são a absorção, por exemplo, de empresas familiares, 
tendo consequências no mercado de trabalho e na concentração 
de renda.

 “Em seu desenvolvimento concreto, a busca de novas fronteiras 
de expansão, impôs a intensificação da concorrência capitalis-
ta. Na contramão das superstições dos “economistas do merca-
do”, a intensificação da concorrência culminou na centralização 
dos capitais mediante a farra das fusões e aquisições. A centra-
lização do poder em um grupo restrito de grandes empresas foi 
acompanhada concentração da renda e da riqueza. No mesmo 
movimento, o encolhimento do espaço jurídico-político ocupado 
pelos Estados nacionais debilitou a soberania popular” (Belluzzo, 
Carta Maior,2018).

Leia o Texto completo sobre o tema no site oficial da FERAESP
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Rede Suco de Laranja realiza reunião de 
planejamento em Bauru
Com o objetivo dos ajustes no programa de atividades e ações da 
Rede Internacional Suco de Laranja, uma reunião está marcada para 
o dia 22 de fevereiro e visitas a alguns sindicatos da região de produ-
ção de laranja no dia  23.

A Rede é composta por sindicatos, federações (inclusive Feraesp) e 
confederações da cadeia produtiva da laranja, bem como as redes de 
ativistas no Brasil e na Europa e desenvolve uma série de ações co-
ordenadas local e internacionalmente com o objetivo da melhoria das 
condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.

Seminários e manifestação em abril 

Na pauta do seminário, programado para ser realizado nos dias 10 e 
11 de abril, em Bauru, a apresentação do resultado dos mappings (le-
vantamento sobre os problemas de saúde mais comuns dos trabalha-
dores, bem como relatório sobre o impacto do uso de agrotóxicos em 
relação à saúde do trabalhador e do meio ambiente, especialmente 
no cultivo e tratos culturais da laranja.

Uma manifestação será realizada em São Paulo e pretende apresen-
tar na principal cidade de consumo de sucos de laranja no Brasil – e 

onde se acham instaladas as representações das principais empre-
sas produtoras – as condições de trabalho às quais são submetidos 
os trabalhadores.

 A 1ª. Exposição Itinerante de Vivências  

76 painéis com fotografias e textos retratam a vida dos trabalhadores 
da cadeia produtiva, desde a lavoura, passando pela indústria e a co-
mercialização do suco de laranja pelo mundo.
A ideia é a de apresentar à população e consumidores de suco em 
vários lugares do Brasil e no exterior a realidade da situação dos tra-
balhadores tanto no trabalho quanto na vida, bem distante dos altos 
lucros obtidos pelas empresas do setor citrícola. 

O Brasil é referência e destaque pelos muitos produtos de qualidade 
e preços competitivos, especialmente agrícolas, inclusive no exterior. 
Infelizmente, essa qualidade conceitual obtida, fundamentalmente 
pela dedicação dos trabalhadores, está muito aquém de um nível ade-
quado da qualidade de trabalho e de vida deles.

A super-exploração de empregados rurais no setor avícola (nas granjas 
produtoras de ovos), especialmente de um grupo empresarial deten-
tor de sete unidades, é a denúncia que faz o Sindicato dos Emprega-
dos Rurais de Bastos e que deve alcançar repercussão internacional.

De acordo com os dirigentes no SER de Bastos, esse grupo econômi-
co – que é destaque em termos de venda e faturamento - não cumpre 
com as mais elementares leis trabalhistas e normas regulamentado-
ras, deixando os empregados vulneráveis aos riscos de acidentes do 
trabalho e de sua saúde.

A FERAESP, por sua equipe técnica, está procedendo ao levantamen-
to dos problemas e deve produzir uma denúncia internacional junto ao 
mercado consumidor e aos órgãos de defesa dos direitos humanos e 
trabalhistas internacionais. 

Os ovos da discórdia: 
donos de granjas de Bastos super-exploram empregados

Fazendas de fornecedores de Cana-de-Açúcar à Bunge: 
certificações para inglês ver

Uma denúncia  levantada pelo Sindicato de Palestina fez com que a 
Feraesp, por sua área técnica, iniciasse um processo de levantamen-
to de dados investigatórios  sobre a informação de que fazendas de 
fornecedores de cana-de-açúcar, por mais descumpridoras das nor-
mas e legislações trabalhistas, teriam sido certificadas como empre-
sas-referência.

Inicialmente, o foco é em relação a um grupo de fazendas de Pa-
lestina, município do noroeste do Estado de São Paulo, as quais te-
riam recebido certificação Bonsucro, pela certificação da empresa 
norte-americana Bunge, que detém várias usinas sucroenergéticas 
no Brasil e à qual fornecem a matéria-prima.

As certificações tem sido como um salvo-conduto às empresas na 
hora de vender os seus produtos, especialmente no exterior, desta-
cadamente em mercados que exigem comprovação formal de que 
esses não são procedentes de condições de exploração aos trabalha-
dores e ao meio ambiente.

Ocorre que algumas certificações e no caso de usinas sucroenergé-
ticas já são alvos de investigações de inúmeros mecanismos oficiais 
internacionais, graças a denúncias formuladas direta e indiretamente 
pela FERAESP, com base em dados e informações bem embasados 
em fontes confiáveis.
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Comissão Européia discute ampliação de aquisição 
de açúcar e etanol do Brasil

A Federação Européia para a Agricultura, Alimentação e Turismo – 
EFFAT, organizou a realização, para o dia 26 de fevereiro, na sede da 
Comissão Européia, em Bruxelas (capital da Bélgica) reunião para um 
diálogo social sobre a ampliação de aquisição de açúcar e etanol à Eu-
ropa e as condições para essas transações comerciais.
A  reunião da Comissão Européia é com os membros EFFAT que é 
integrada por sindicatos europeus de trabalhadores nesses segmen-
tos econômico-profissionais e convidados como ONGs, o que inclui a 
Sucre Ethique (Açúcar Ético) parceira da  FERAESP,  a qual estará re-
presentada por seus membros, o francês Olivier Geneviève e o inglês 
Benjamin Richardson.

Ambos os representantes da Açúcar Ético, são co-autores do estudo 
“Violações aos direitos dos trabalhadores em usinas certificadas no Es-
tado de São Paulo” que deveria ser suporte e constar da discussão, 
porém, foi retirado da pauta a pedido da Bonsucro.

As usinas brasileiras fazem pressão junto à Comissão Européia para 
vender seus produtos (que, embora certificados) provém de empresas 
que não cumprem com o básico da legislação trabalhista e ambiental.

FERAESP  - por seus parceiros – acompanha a movimentação comer-
cial dos produtores de açúcar e etanol junto ao mercado internacional, 
bem como elabora estudos para mostrar a falta de compromisso des-
sas empresas, por vezes, com seus próprios códigos de conduta e de 
ética.

O AGRO É TÓXICO!
Em visita realizada a um pomar de laranja no interior de São Paulo em 
2017 a equipe da FERAESP encontrou próximo a bomba de água emba-
lagens do agrotóxico HELMOXONE. 

O produto localizado no pomar é fabricado na China pela empresa SHI-
JIAZHUANG BAOFENG CHEMICAL CO. LTD.

Na bula do produto encontramos:
 - É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI-
VIDUAL. PROTEJA-SE. É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALA-
GEM VAZIA.

- CLASSE TOXICOLÓGICA : I – EXTREMAMENTE TÓXICO CLASSIFI-
CAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL: II – MUI-
TO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE.

Embalagens de Agrotóxico largado na bomba de água.                              

Laranjas desprendem das árvores após aplicação do veneno.
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CRESCIMENTO ECONÔMICO: 
SIGNIFICA DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE UMA NAÇÃO?

A cada trimestre, são divulgadas as chamadas prévias do Produto 
Interno Bruto (PIB) e, no ano seguinte, é divulgado o PIB do ano ante-
rior, ou seja, o crescimento econômico do ano. Mas, será que há uma 
compreensão do que é o crescimento econômico?
A seguir é discutido, de forma sintetizada, os conceitos de crescimen-
to e desenvolvimento econômico:

Crescimento Econômico: 
É a expansão na produção, geralmente “eleva o padrão de vida”, mas 
não elimina o problema da escassez e não evita o custo de oportuni-
dade (“decisão entre um bem em detrimento de outro”). Quanto mais 
rapidamente uma produção crescer, maior será o custo de oportuni-
dade do crescimento econômico. O crescimento econômico é prove-
niente da mudança tecnológica e de acumulação de capital. Grosso 
modo, o crescimento econômico, se refere “riqueza do País”. Além do 
PIB em si, é medido o chamado PIB per-capta, que nada mais é do 
que a “divisão da riqueza do País, entre todas as pessoas deste País”.

Desenvolvimento Econômico:
É uma mudança qualitativa na economia de um País, em conformida-
de com o progresso tecnológico e social. O desenvolvimento, possui 
alguns indicadores importantes, um dos principais é o Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH), que mensura a evolução das áreas de 

educação (anos de estudo), longevidade (saúde) e renda (padrão de 
vida), o indicador de IDH, possui variação de 0 á 1, quanto mais pró-
ximo a um, melhor o IDH.

Apesar de sua importância, o PIB (crescimento econômico) é, de fato, 
a melhor forma de mensuração de melhora da economia de um país 
e, por consequência, a melhora das questões sociais?

Como visto, o PIB é a medida da riqueza de um País, sendo o PIB per-
-capta, a divisão entre a população dessa riqueza. No terceiro trimes-
tre de 2017, bancos como: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santan-
der, tiveram um lucro de R$13,6 Bilhões, nesse mesmo trimestre, um 
trabalhador rural, teve um salário médio de R$1.076,20(se for levado 
em conta o salário mínimo do Estado de São Paulo em 2017). O cam-
po da realidade é que os lucros dos bancos não foram repassados ao 
restante da população, como é feito na mensuração do PIB per-capta, 
onde o cálculo, divide toda a riqueza entre o número de pessoas de 
cada país. Assim, quando há crescimento econômico, não necessa-
riamente há desenvolvimento econômico. Em países como o Brasil 
(em desenvolvimento), está questão é ainda mais problemática, devi-
do à alta desigualdade socioeconômica.

Em 2017, houve crescimento do PIB, porém, no primeiro trimestre de 
2017, segundo o IBGE, o desemprego atingiu quase 15 milhões de 
pessoas no Brasil. O valor da cesta básica, mensurada pelo DIEESE, 
aumentou em todas as capitais em janeiro de 2018, mesmo com infla-
ção menor em comparação a períodos anteriores.
Portanto, crescimento econômico não quer dizer necessariamente 
que um país está se desenvolvendo, e isso em casos como o Brasil, 
pode significar concentração de riqueza.

ESTAMOS DE OLHO
Comparativo de dados: Brasil e Cuba

Brasil (2016)

População Total: 207 Milhões
Esperança de vida ao nascer: 75,19 anos 

PIB: US$ 1,79 trilhões (dólar) 
PIB per-capta:  US$ 8.649,95 (dólar)

IDH: 0,754 (variação de 0 a 1, mais próximo de 
1, melhor)

Fonte: Banco Mundial / ONU

Cuba (2016)

População Total: 11,46 milhões
Esperança de vida ao nascer: 79,55 anos

PIB: US$87,133 bilhões (dólar)
PIB per-capta US$ 7.602,26 (dólar) 

IDH: 0,775 (variação de 0 a 1, mais próximo de 
1, melhor)

Fonte: Banco Mundial / ONU
*Conversão do dólar em 19/02/2018
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