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A FALÁCIA DO CORTE DE GASTOS:
AJUSTE FISCAL PARA QUEM?
Recentemente, o governo anunciou que o País volta a crescer.
Mas a recuperação do mercado de trabalho formal (com carteira
assinada) não evolui. Ao contrário. O que se tem é aumento do
trabalho informal (sem carteira assinada). Sabe-se que não necessariamente há desenvolvimento econômico quando há crescimento econômico (ver estudo no site da FERAESP). O pouco
crescimento se dá pela expectativa do setor privado e pela redução da taxa básica de juros (Selic), que incentiva os investimentos. Porém, a expectativa do setor privado está ligada ao corte
de gastos do Governo Federal, a tal política de austeridade. Países como os EUA, nos últimos anos, se recupera da crise, dado
justamente ao aumento dos gastos (Fonte: Trading Economics).
Não há crescimento e nem desenvolvimento econômico sem
gastos do Governo! Para Keynes, economista clássico do século XX, os gastos públicos atuam como “estimulador” da atividade
econômica, criam um efeito positivo em contratações e estimula
os investimentos privados, gerando um fato que ele denominou
de “multiplicador”. O governo federal, vem utilizando a “cartilha”
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (políticas de austeridade) que beneficiou até então apenas o
mercado financeiro, a mesma política utilizada por
Joaquim Levy em 2014 e que resultou em melhoras
“instantâneas” e causou desemprego recorde,
mesmo no curto prazo, como visto em 2016 e 2017
(Fonte: IBGE).
A dívida pública brasileira atingiu R$3,58 trilhões (dados de
2018), mais que 50% do Produto Interno Bruto (PIB). Isso significa problema? Não! E não existe uma receita milagrosa. Países
como EUA têm mais de 100% da dívida se comparado ao seu
PIB. O Japão tem mais de 200% de dívida em relação ao seu
PIB. A divida pública (divida interna) serve como um fator preponderante ao crescimento e desenvolvimento econômico, pois
ao fazer gastos em forma de investimentos, o governo induz a
atividade econômica, incentivando o setor privado a investir e
gerar empregos.
Em muitos casos, o governo federal, argumenta que a inflação
obteve queda, o que é uma verdade, porém, a demanda (consumidores) diminuiu, houve recessão, levando a desvalorização do
salário mínimo real e ao elevado desemprego que o País atingiu
(dados do IBGE,2017).

Em linhas gerais, o corte de gastos feito pelo
Governo, beneficia apenas o mercado financeiro, que “vive” de especulações. A perspectiva
é de piora do mercado de trabalho (mais trabalho informal) e redução ainda maior do salário
mínimo real, o que já está fortemente em curso,
bem longe dos patamares entre 2003 e 2008.
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MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO:
O QUE SE VISLUMBRA PARA O FUTURO

FISCALIZAÇÃO DO MTE REVELA IRREGULARIDADES
GRAVES NO PLANTIO DE CANA ÀS USINAS NA REGIÃO
DE GUARIBA

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD Contínua), do Instituo Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 2017 (primeiro e último trimestres), o
número de empregos (ocupados), sofreu ligeira alta. Passou de
90,3 milhões de empregados para 92,1 milhões, porém, essa
alta se deu devido ao aumento de trabalhos informais (sem carteira assinada). Isso reflete o aumento da terceirização, “pejotização” ou mesmo o que vem sendo chamado de “uberização”,
referência ao aplicativo UBER.

Na última semana de março a FERAESP acompanhou a operação do Ministério do Trabalho e Emprego na equipe do Grupo
Móvel de Fiscalização do Estado de São Paulo. Na ação desenvolvida nas propriedades de terra dos fornecedores de cana foram encontrados, em diversas frentes de trabalho da plantação
de cana-de-açúcar, irregularidades, como a de que centenas de
trabalhadores se encontravam sem registro, e pior, sem equipamento de proteçao individual (EPI), sem banheiros, sem refeitórios, além de estarem expostos ao veneno do agrotóxico sem
utilizar nenhum equipamento de proteção.

No setor agrícola, os números do IBGE demonstram redução
tanto no trabalho formal quanto no informal. Porém, se comparado a outros setores de atividade da economia, o setor agrícola é
o que possui o maior número de trabalho informal, com uma taxa
de formalização de apenas 17,1%, como demonstra o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE). Para se ter ideia, o setor de administração pública,
defesa e seguridade social possui uma taxa de formalização de
78,1%.
Já no trimestre de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, o
desemprego atingiu 12,6% da população brasileira (economicamente ativa), atingindo 13,1 milhões de pessoas.
O que os dados do IBGE demonstram, de forma geral, são as
consequências da politica de corte de gastos e da reforma trabalhista, imposta pelo governo federal.
Fontes:
DIEESE, Acesso em 29/03/2018. Disponível em : https://www.dieese.org.br/boletimempregoempauta/2018/boletimEmpregoEmPauta7.html
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A fiscalização ocorreu nas proximidades de Guariba e contou
com dois grupos de fiscalização envolvendo seis fiscais do MTE
no Estado de São Paulo.
PRECARIZAÇÃO E RISCOS
As frentes de trabalho fiscalizadas entre 27 e 28 de março de
2018 revelaram que os trabalhadores se encontram exercendo
seu trabalho de forma ilegal, sem carteira assinada e nenhum
tipo de contrato, tendo seus direitos trabalhistas ignorados. Também revelou péssimas condições de trabalho, pois os trabalhadores não recebem nenhuma refeição do empregador, estão
sem banheiros, sem refeitórios e sem EPI, o que acarreta maior
possibilidade de ocorrências de acidentes laborais graves, tais
como cortes profundos provocados pelo facão.
Uma jornada de trabalho extenuante que exige movimentos
sistemáticos das 07:00h às 16:00h com pausa para que os
trabalhadores comam a refeição trazida por eles mesmos e
que guardam dentro do ônibus a temperaturas nada recomendáveis.
Homens e mulheres que trabalham no plantio de cana de forma
irregular estão expostos a esses problemas, e muitos outros, no
curto e longo prazos, com seus direitos desrespeitados observam que a chance de receber aposentaria são mínimas, inexistentes caso a Reforma Previdenciária proposta pelo governo Temer seja votada e aprovada; problemas de saúde relacionados
com os movimentos sistemáticos do plantio e, principalmente, a
insalubridade provocada pela falta de espaços higiênicos e pelo
uso de agrotóxicos.
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Os arquivos dos condutores
genéticos
Exército dos Estados Unidos, o
principal acionista. A Fundação
Gates pagou US$1.6 milhões
para influenciar as decisões da
ONU.
Por Grupo ETC

Mais de 1.200 e-mails publicados mediante uma
solicitação de liberdade de acesso a informações públicas revelam que o Exército dos Estados Unidos é o principal acionista, e o que mais
influência, na controvertida tecnologia de extinção genética conhecida como “condutores genéticos” (em inglês, gene drives) – em cujos testes
está investindo cerca de U$100 milhões de dólares. Os e-mails também expõem a operação de
lobby de U$1,6 milhões de dólares provenientes
da Fundação Bill e Melinda Gates.
“Emerging Ag”, uma empresa privada de relações públicas financiada pela Fundação Gates,
trabalha escondida para que processos chave
de consultoria das Nações Unidas fiquem nas
mãos de cientistas que estão a favor dos condutores genéticos, já tem recrutado acadêmicos
que se apresentam como independentes assim
como funcionários públicos para que colaborem
em contrariar uma possível regulação e para impedir que prospere o chamado de uma moratória internacional sobre essa tecnologia. Alguns
desses experts tem conseguido entrar em discussões da ONU sem esclarecer seus conflitos
de interesse ao serem remunerados por aqueles
que promovem a tecnologia.
Os arquivos colocam em foco o papel central da sombria agência
DARPA dos Estados Unidos (Defense Advanced Research Projects Agency), que aparece como acionista principal no desenvolvimento da tecnologia transgênica de condutores genéticos.
Por exemplo, mesmo que não possua um mandato relacionado com a conservação da biodiversidade, os registros mostram
a DARPA como principal respaldo financeiro para o desenvolvimento de mamíferos manipulados com condutores genéticos
(ratos), projeto liderado por uma organização ambientalista dos
Estados Unidos, o que faz que surjam perguntas sobre as intenções dessa agência em usar a tecnologia para Defesa.

“Os condutores genéticos são uma nova tecnologia,
poderosa e perigosa, e seu potencial como arma biológica poderia ter impactos desastrosos sobre a paz,
a soberania alimentar e o meio ambiente”, expressou Jim Thomas do Grupo ETC. “Que o desenvolvimento dos condutores genéticos seja estruturado
e se financie principalmente pelo exército de Estados Unidos coloca questões muito alarmantes sobre
todo esse campo científico.”

“Não há transparência sobre quem influência nas decisões sobre o futuro dos ecossistemas globais, os sustentos e formas de
vida dos povos, o nosso sistema alimentar”, diz Dana Perls dos
Amigos da Terra dos Estados Unidos. “Os condutores genéticos
poderiam ter profundos impactos ecológicos, na saúde e socioeconômicos, e os e-mails revelam a tentativa secreta de aqueles
que a promovem para manipular o sistema, minimizando as regulações e o monitoramento. ”
“Diante da notícia de que a integridade dos processos técnicos
do Convênio sobre Diversidade Biológica (CDB) possam estar
comprometidos pela ingerência dos consultores financiados pela
Fundação Gates. Grupos da sociedade civil pleitearam de forma urgente a necessidade de abordar os conflitos de interesses
dentro da CSD”, diz Lim Li Ching da Rede do Terceiro Mundo.
“Já existem propostas de utilizar condutores genéticos para o
controle da malária na África. Ao mesmo tempo que presumem
de seus potenciais benefícios para a saúde, qualquer aplicação
de tecnologias tão poderosas deve submeter-se aos padrões
mais altos de transparência. Mas não parece ser o caso. Liberar
organismos geneticamente modificados de alto risco em países
africanos é ofensivo e profundamente preocupante”, diz Mariam
Mayet, diretora da African Center for Biodiversity.
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FERAESP participa do 8º Encontro
Estadual de Mulheres Assentadas,
Quilombolas e Indígenas
A Federação dos Empregados Rurais Assalariados no Estado de São Paulo - Feraesp, por seu Secretário de Política
de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, Alcides Ignácio de Barros Filho - o Cidinho - participou em Bauru, entre
os dias 5 e 7 de abril, no Parque Granja Cecília, da oitava edição do Encontro Estadual das Mulheres Assentadas,
Quilombolas e Indígenas de São Paulo.
Organizado pela OMAQUESP - Organização de Mulheres
Assentadas e Quilombolas do Estado de São Paulo, entidade fundada há 15 anos, o Encontro dentre os vários temas
tratados, discutiu os conflitos de terras na região, e mais
intensos em áreas de propriedade federal, por exemplo, da
Rede Ferroviária Federal cujas terras ficaram abandonadas.

As mulheres denunciam a violência por fazendeiros, até
porque, conforme entendem, não poderiam ingressar com
ações de despejo sobre área pública. De outro lado, o governo federal, ainda que entenda que essas áreas têm de
ser ocupadas para alguma finalidade, acaba por alimentar a
polêmica na questão ambiental. A alegação é a de que pode
haver incêndio em decorrência desse uso.

As mulheres denunciam que “os usineiros se apropriaram
dessas áreas e nelas plantam cana-de-açúcar. São pequenos pedaços de terra, mas foram invadidos por eles. As
companheiras, com sua luta, resolveram ocupar essas terras para fazer um trabalho de agroecologia.”

“Por essas e outras alegações, a Polícia Militar acionada
por equivocadas decisões judiciais e a pretexto de defender
o patrimônio público, coloca todo o mundo na vala comum
dos réus, assentados e visitantes, e usa da costumeira truculência. Não respeitam nem as crianças.”, dizem as assentadas, enfatizando que essa é uma das inúmeras dificuldaDe acordo com Alcides Ignácio de Barros Filho, o Cidinho,
des porque passam no dia-a-dia.
diretor na Feraesp, “grande parte dos alimentos produzidos
nessas áreas trabalhadas pelas mulheres é comercializada
Muitas outras questões estiveram em debate no Encontro
nas comunidades de trabalhadores assalariados rurais, daí
e relativas a situação das quilombolas e das comunidades
porque essa relação de proximidade e solidariedade entre
indígenas, ambas em número significativo nesta região centrabalhadoras e assalariados rurais”.
tral do Estado de São Paulo.
questão muito sensível na relação entre patrões e empregados — é, inclusive, um dos
pontos de impasse na campanha salarial
de TI em São Paulo: a homologação da demissão acontecer ou não no sindicato. Para
a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho é nulo o pedido de demissão feito por
funcionário se não houver homologação do
sindicato. Com esse entendimento, a turma
deu provimento a recurso de ex-vendedora
para anular seu pedido de demissão e condenar a empresa ao pagamento das diferenças rescisórias, no portal
Decisão, cujo acórdão foi publicado no dia 15 de março, Convergência Digital.
no portal do Tribunal Superior do Trabalho (TST), trata de

Homologação em Sindicatos

Reajuste do salário mínimo de 2001 a 2018
2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2018
17,30%
17,90%
13,10%
10,30%
12,63%
6,70%
9%		 8,80%
1,80%
Fonte: DIEESE(INPC)/Elaboração própria
O reajuste em 2018 representa o menor no período de 24 anos (desde o plano real, em 1994). Para efeito de
comparação, a tabela apresenta os reajustes realizados entre 2001 e 2018. Como se pode constatar, em 2003 o
reajuste foi de 13,90%, maior dessa série e em 2009 o valor chegou a 12,9%, mesmo com a crise em 2008. Já em
2018 o valor do reajuste foi de apenas 1,8%.
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TRABALHADORES DA CADEIA PRODUTIVA DA LARANJA TÊM
VIVÊNCIAS REGISTRADAS EM EXPOSIÇÃO NA FUNDACENTRO
Desde o dia 17 de abril, por um período de mês (até 16 de maio de 2018), no hall de entrada do
prédio da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, a Fundacentro, na cidade de São Paulo, acontece
a Exposição Vivências “Histórias dos Trabalhadores da Cadeia Produtiva da Laranja”.
A realização é da Rede Internacional Suco de Laranja, que congrega entidades de representação dos trabalhadores como sindicatos e federações sindicais nacionais e internacionais, ativistas e organização não
governamental.
A EXPOSIÇÃO
Em 73 painéis, com fotografias e textos, são apresentadas histórias do dia-a-dia do trabalho e de vida de
trabalhadores nessa cadeia produtiva desde a lavoura, com os empregados rurais, passando pelo processamento e até a comercialização do suco de laranja.
Dentre os integrantes da Rede Suco estão os sindicatos de empregados rurais assalariados no Estado de
São Paulo e a sua representação de segundo grau sindical, Federação dos Empregados Rurais Assalariados
no Estado de São Paulo, a Feraesp. De acordo o presidente, Jotalune Dias dos Santos - o Jota Santos, “a
exposição tem como objetivo levar ao conhecimento do público de modo geral, as reais condições de trabalho e de vida desses trabalhadores tanto nas fazendas, quanto na industrialização e comercialização do suco
de laranja, mostrando que seu trabalho e vida nem sempre são doces quanto o que as empresas propagam
aos consumidores, com o claro interesse da obtenção do lucro positivo na conta bancária e na sua imagem
corporativa”.
Jota Santos ainda destaca que a Rede Suco tem desenvolvido ações no Brasil e no exterior com o objetivo da
melhoria das condições na relação capital-trabalho, com a perspectiva de ganho de qualidade nas condições
de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores na cadeia produtiva.
SERVIÇO
De 17 de abril a 16 de maio de 2018, no hall de entrada da Fundacentro – Fundação Jorge Duprat Figueiredo,
órgão do Ministério do Trabalho e Emprego – M.T.E. localizada na Rua Capote Valente, 710, no Jardim Paulista, em São Paulo – SP. Aberta e gratuita ao público de segundas às sextas-feiras, das 9 as 17 horas.
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MP 808 paliativa a Reforma Trabalhista perdeu a validade

A PARTIR DO DIA 23 DE ABRIL ESTÁ
INSTALADO O CAOS NA RELAÇÃO
CAPITAL E TRABALHO NO BRASIL
O Congresso Nacional tinha até 23 de abril para aprovar a Medida Provisória (MP) 808, ao não aprovar o texto no prazo, a
MP perdeu a validade e a Reforma Trabalhista sancionada em
novembro de 2017 por Temer conserva todos seus aspectos originais. Vale lembrar que a Reforma Trabalhista representa grave
retrocesso para a sociedade brasileira, e a população afetada é
a classe pobre e trabalhadora do país, que passará a sofrer na
pele todos os efeitos decorrentes da Reforma Trabalhista. Conheça três pontos que voltam com a invalidade da Medida Provisória:
1.
Trabalho intermitente: Neste tipo de contrato, o trabalhador não terá o direito de jornada de trabalho previamente estabelecida. O patrão só pagará as horas trabalhadas, e não pagará o
tempo de percurso gasto em transporte, ou as horas de trabalho
em que o clima ou outra situação impeça a execução do trabalho. Assim o empregado ficará à disposição na propriedade do
empregador e não necessariamente receberá por isso, contratado como intermitente ou autônomo. A Medida Provisória 808
estabelecia que a empresa não poderia demitir um trabalhador
com contrato normal, para submetê-lo a um contrato intermitente. Para isso acontecer, a empresa devia esperar 18 meses para
recontratar o funcionário desligado.
2.
Trabalho de mulheres grávidas em locais insalubres:
Gestantes e lactantes podem trabalhar em locais prejudiciais às
suas vidas, de até o 2° e 3° Graus de Insalubridade. A Medida
Provisória estabelecia que só seria permitido o trabalho em locais
insalubres de lactantes e gestantes em caso que as trabalhadoras apresentassem por escrito declaração favorável à execução
do trabalho nessas condições. Sem a Medida Provisória ficará
sob a responsabilidade do médico da empresa permitir ou não o
trabalho insalubre.
3.
Jornada de trabalho 12×36 horas: A Reforma Trabalhista permite que, através de acordo individual ou acordo coletivo
o empregado tenha que se submeter a uma jornada de 12 horas de trabalho contínuo, para descansar as próximas 36 horas.
Este tipo de contrato é prejudicial tanto à saúde do trabalhador,
quanto à qualidade de vida, tendo impacto direto nas relações
familiares. A Medida Provisória 808 excluía a possibilidade que
esse tipo de jornada fosse definida através de acordo individual
entre patrão e empregado.
Precarização e vulnerabilidade do trabalhador nos locais de
trabalho.
O Congresso e Temer são os responsáveis pela situação de calamidade e insegurança que se fazem presentes no dia-a-dia do
trabalhador e das entidades representativas da classe. A Reforma estabelece que o negociado prevalece diante o legislado, e
dá aval para que os patrões façam acordos individuais com cada
trabalhador. São milhões de desempregados no país, número
que vem aumentando, e aumentará ainda mais, já que a Reforma Trabalhista desestimula o trabalho formal, aquele de carteira
assinada, para abrir espaço ao trabalho informal.

FERAESP SE MANIFESTA EM DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS
E DOS TRABALHADORES, DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
E DA CONSTITUIÇÃO
Em nota veiculada em seu sítio oficial de internet e na página
da rede social sob o título “Manifesto contra as Violações aos
direitos trabalhistas, humanos e à Constituição!”, a Federação
dos Empregados Rurais Assalariados no Estado de São Paulo
– Feraesp, se posicionou contra os ataques que o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores, vem sofrendo nos últimos
anos por parte dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo
e Judiciário) e relativamente “....acontecimentos que envolvem
a retirada dos direitos dos trabalhadores, violações aos direitos
humanos, bem como ao risco para com estado democrático de
direito...”

“

Como exemplo de violação, menciona “... a perseguição política ao ex-dirigente sindical e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva!”, destacando que a entidade entende “....perfeitamente
que, em um estado democrático de direito, a lei e o
seu cumprimento é para todos. Ninguém está acima
da lei, seja rico, pobre, seja o servidor ou trabalhador braçal e mesmo o presidente da República!”

”

Também a nota oficial da entidade sindical de segundo grau dos
empregados rurais assalariados, destaca que a manifestação
visa reafirmar “...o compromisso com o ideal democrático, de
que devemos respeitar a decisão/sentença, ainda que equivocada...” e lembrou “... quantos de nós já não sofreu o jugo de uma
“autoridade constituída” que não respeita os nossos direitos, em
que se aplica sem nenhum pudor interditos proibitórios; que recebe falsas denúncias e abrem inquérito contra a administração
do sindicato e querem - a todo custo - destituí-lo da direção; que
impõem multas por qualquer motivo; promovem processos contra
o dirigente, sem qualquer razão, e nos fazem céticos à Justiça?”
Clique aqui para ler o documento
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