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SISTEMA DE ARRECADAÇÃO FERAESP
Sistema para emissão de guias sindicais para atender os sindicatos. 

No qual, podem ser  emitidas a Contribuição sindical, Confederativa, Assistencial e mensalidade social. 
O  sistema  é  gratuito  para  os  sindicatos  da  categoria,  através  do  site  www.feraesp.org.br  no  link  “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.

A FERAESP partic ipou de at ividades junto a  Rede Suco de Laranja .  Nos dias  21,  22 e  23 de maio de 
2019,  na cidade de Botucatu –  SP,  a  Rede,  composta por organizações ,  S indicatos  e  at ivistas ,  no âmbito 
nacional  e  internacional ,  desenvolveu at ividades voltada para o  entendimento dos males  causados pela 
at ividade de trabalhadores que atuam no setor  da laranja .  Foram apresentados relatórios  que auxi l iam a 
prevenção de doenças causadas por esforços excessivos ,  fa lta  de equipamentos de proteção entre 
outras  causas prejudiciais  aos trabalhadores .  As  at ividades em campo da Rede,  teve a  part ic ipação de 
sindicalistas que buscaram a compreensão dos problemas para atuarem junto as empresas.  A metodologia utilizada, 
basicamente,  era  que os  próprios  trabalhadores expusessem os problemas que esses  deparam no dia 
a  dia .  A  conclusão dos problemas identi f icados foi  entregue as  empresas .  A ideia  é  que as  empresas 
corri jam os problemas identi f icados e  que auxi l iem os trabalhadores na at ividade laboral .  A  FERAESP e 
a  Rede Suco,  mantém relações próximas e  continuará investigando as  relações de trabalho no setor  da 
laranja ,  inclusive ,  com auxí l io  de organizações internacionais .  Para Jotalune dos Santos ( Jota) ,  Presidente da 
FERAESP,  “as  at ividades desenvolvidas são de suma importância  para que possam ser  tomadas decisões de 
pol it icas  públicas ,  tanto das inst ituições quanto da sociedade em geral  em favor desses trabalhadores”. 
Jota ,  enfat iza  que a  FERAESP tem participação at iva na defesa das relações de trabalho no setor  da laranja .

RELAÇÃO MONETÁRIA E DE PRODUÇÃO ENTRE  TRABALHADORES E EMPRESAS
 
COM APOIO DA FERAESP, SINDICATO DE BARIRI - SP REALIZA ELEIÇÃO

FERAESP PARTICIPA   DO  19 º CONGRESSO NACIONAL DO TRT  15

BRASIL É INCLUIDO EM “LISTA SUJA” DA OIT SOBRE LEIS 
TRABALHISTAS   

A IMPORTÂNCIA DO  TST,  COMO  SEGURANÇA AOS DIRETOS  TRABALHISTAS  

SENADO APROVA PROJETO QUE ALTERA REGRA PARA JORNADA DE TRABALHO
 12 POR 36 

FUTEBOL  E  PREVIDÊNCIA SOCIAL 

POR QUE MESMO SENDO SUPERAVITÁRIA,  A REFORMA DA PREVIDÊNCIA TEM SEUS
DEFENSORES? 

PÁGINA 4

FERAESP PARTICIPA DE ATIVIDADES JUNTO 
A REDE SUCO DE LARANJA
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 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 4,78%
INPC - SÃO PAULO: 5,17%
IPCA - NACIONAL: 4,66%
IPCA - SÃO PAULO: 4,93%
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A FERAESP mantém canal aberto aos empregados / trabalhadores 
assalariados rurais do Estado de São Paulo e Sindicatos. 

Viu ou vivênciou alguma irregularidade no ambiente de trabalho ? 
Denuncie em nossos canais de comunicação: (14) 32143237 / feraesp@feraesp.org.br 

ou em seu Sindicato
 a Federação e os Sindicatos irão orienta-lo(a).

INPC É UTILIZADO NA CORREÇÃO SALARIAL E O IPCA É A INFLAÇÃO OFICIAL
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RELAÇÃO MONETÁRIA E DE PRODUÇÃO ENTRE 
TRABALHADORES E EMPRESAS NO 

AGRUPAMENTO SETORIAL DA LARANJA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE (2012), o Estado de São Paulo é 
responsável por quase 29% da produção da laranja do mundo. O 
Brasil é o maior produtor, seguido de Estados Unidos da 
América com (15,15%), China (12,80%) e Espanha (4,06%).
A produção (2018) no Estado chegou há 319.619.004,20 milhões 
de caixas de 40,8kg. Com mais de 165 milhões de pés de laranja 
em produção, segundo o Instituto de Economia Agrícola – IEA, isso 
representa aproximadamente R$800 bilhões (cotação: US$4,00).

Dimenção da desigualdade de remuneração / lucro entre 
trabalhadores e empresas

Foto: Sebastião Salgado
No Estado de São Paulo, de acordo com a Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS (2017), da Secretaria do Trabalho, 
o número de empregados no cultivo da laranja é de 48.897 mil 
(com carteira assinada). Empregados registrados em atividade 
típica do setor como, volante da agricultura recebem, em média, 
remuneração de R$1.479,87 e trabalhadores no 
cultivo de arvores frutíferas R$1.396,83 mensais. 
Vale destacar que, a remuneração é composta pelo 
salário mais benefícios (incluindo trabalho por produção).
Se aproximado o número de caixas produzidas e valor das 
exportações, a cada caixa exportada, e considerando a produção 
de uma caixa á 40,8kg, as empresas produtoras recebem R$250,00 
por cada caixa. A cada caixa produzida, os empregados recebem 
em média entre R$0,49 e R$0,79, dependendo dos acordos 
coletivos e trabalho por produção. Se considerado R$1,00 por caixa, 
as empresas ficam com R$240,00, desconsiderando outros custos.

Charge: Ricardo Welbert

FERAESP PARTICIPA DO 19 º CONGRESSO 
NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO E 

PROCESSUAL DO TRABALHO

O Congresso realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho – 
TRT, da 15ª região, aconteceu na cidade de Paulínia – SP. Um dos 
painéis discutiu a perspectiva do trabalho rural no século XXI.
A palestra sobre o trabalho rural no século XXI, foi feita por 
Roberto Funes Abrahão, professor associado da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 
e pelo Desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região do Paraná.  Além do 
painel com a temática rural, o Congresso contou com discussões 
sobre trabalho e o impacto na saúde mental dos trabalhadores, 
Sindicatos, futuro da advocacia, contrato de trabalho e transparência.
De forma geral, o Congresso destacou as consequências do 
enfraquecimento da legislação trabalhista e das Instituições que 
presam pela defesa dos direitos contidos em Constituição (1988). 
Foi discutido a urgência do fortalecimento (ou retomada) das 
entidades sindicais, visto que, essas são necessárias na 
defesa das relações de trabalho, que desde a reforma 
trabalhista (2017) tem sido foco de ataques, no intuito de 
enfraquece-las em benéfico do capital.  Jotalune dos Santos, 
Presidente da FERAESP, destaca a importância da sintonia entre os 
órgãos de defesa dos diretos, como o TRT, com entidades sindicais e 
trabalhadores em favor das relações de trabalho justas, dado que 
a perspectiva em relação ao governo Bolsonaro é de mais perdas.

COM APOIO DA FERAESP, SINDICATO DE 
BARIRI - SP REALIZA ELEIÇÃO COM BOA ADESÃO 

DOS TRABALHADORES

Com boa adesão dos trabalhadores e com apoio da FERAESP, o 
Sindicato de Bariri -SP realizou eleição no dia 07 de junho de 2019.  
Adão Aparecido Alves, foi reeleito e destacou que o trabalho feito 
nos últimos anos foi reconhecido pelos trabalhadores em eleição. 
E que, a integração entre os Sindicatos e a Federação, fortalece 
o movimento sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores.



A IMPORTÂNCIA DO TST, COMO SEGURANÇA AOS DIRETOS 
TRABALHISTAS NO GOVERNO BOLSONARO

Diante da ameaça de Jair Bolsonaro em extinguir o Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, Presidente do órgão e a Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, afirmam a 
importância do Tribunal para a Sociedade e para a classe trabalhadora.

Em entrevista ao jornal O Globo (edição digital), em janeiro de 
2019, o Presidente do TST afirmou que a Justiça do Trabalho é 
imprescindível, eficiente e moderna. Para a Vice-presidente da 
Anamatra, Noemi Porto, “o poder executivo não tem o poder 
constitucional de atingir a estrutura do judiciário 
brasileiro.  Não pode com uma canetada extinguir a Justiça, seja ela do 
Trabalho, Eleitoral, a Militar, porque isso fere a própria 
Constituição. Quando a Constituição prevê direitos, como 
consumidor, trabalhador e cidadão, também prevê 
garantias para que sejam cumpridos, com o aparelhamento de um 
judiciário forte”. A Anamatra enfatiza que, “a Justiça do Trabalho 
existe há mais de 70 anos e mantém êxito na pacificação social entre 
os interesses dos trabalhadores e das empresas, pois ao aplicar os 
direitos sociais trabalhistas, conserva a ordem no conflito de classes”.
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FUTEBOL E PREVIDÊNCIA SOCIAL, UM JOGO 
SUPERAVITÁRIO

Sobre cada receita bruta de jogo disputado pelo seu clube de coração, 
seja ele Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco ou 
outro clube de futebol do Brasil, há contribuição para a Previdência.

De acordo com o Art. 248, considera-se:
• I - Clube de futebol profissional, a associação desportiva que 
mantém equipe de futebol profissional, filiada à federação de 
futebol do respectivo Estado, ainda que mantenha outras modalidades 
desportivas, e que seja organizada na forma da Lei nº 9.615, de 1998; 
• II - Entidade promotora, a federação, a confederação ou a liga 
responsável pela organização do evento, assim entendido o jogo ou a 
partida, isoladamente considerado (Parecer CJ/MPS nº 3.425, de 2005); 
• III - empresa ou entidade patrocinadora, aquela que destinar 
recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol 
profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas 
e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos 
desportivos. E de acordo com o Art. 249: A contribuição patronal, 
destinada à Previdência Social, a cargo da associação 
desportiva que mantém equipe de futebol 
profissional, em substituição às contribuições previstas nos 
incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, corresponde a:
 • 5% (cinco por cento) da receita bruta decorrente de espetáculos 
desportivos de que participem em todo o território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais; 
• b) 5% (cinco por cento) da receita bruta decorrente de 
qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e 
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos 
desportivos. Assim, de cada partida de futebol realizada é descontado 
5% da receita bruta e também 5% da receita bruta com patrocínios. 
Exemplo:

Foto: Manuel Francisco dos Santos (Garrincha) driblando um dos “manés”
Final da Copa Libertadores em 2013, entre Atlético Mineiro e 
Olímpia, que teve uma receita bruta de R$14 milhões. Se descontados 
os 5%,  foram arrecadados à Previdência Social o montante de R$700 mil.
Os jogos de loteria também têm arrecadação para o 
sistema da Seguridade Social. De acordo com a Caixa Econômica 
Federal do Brasil, até julho de 2018 foram arrecadados R$1,4 bilhão.SENADO APROVA PROJETO QUE ALTERA REGRA 

PARA JORNADA DE TRABALHO 12 POR 36

De acordo com o texto aprovado, o horário de trabalho de 12 horas 
seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso no setor de saúde só 
poderá ser estabelecido mediante acordo individual por escrito. Já em 
empresas e entidades de outros setores, esse tipo de jornada só poderá ser 
estabelecido mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
O texto do projeto voltou para a Câmara dos Deputados para ser aprovado .

BRASIL É INCLUIDO EM “LISTA SUJA” DA OIT 
SOBRE LEIS TRABALHISTAS

O Brasil entra na “lista suja” de países que serão examinados por 
suspeitas de violar as convenções internacionais do 
trabalho. No centro do debate está a Convenção 98 da 
Organização Mundial do Trabalho - OIT e a reforma 
trabalhista. A entidade que completa 100 anos este ano, fez 
convite ao Presidente Jair Bolsonaro para debater a temática, 
porém o Governo não enviará nenhum representante ao evento.
O Brasil foi selecionado entre 24 países que serão 
examinados como prioridade. O termo “lista suja” é usada por 
sindicatos e oposição para designar países que serão questiona-
dos por suas práticas. A inclusão do Brasil nessa lista, demonstra o 
fracasso da reforma trabalhista (2017) e da direção do governo 
Bolsonaro em relação a maior flexibilização das relações de trabalho.



Entre em contato com a FERAESP através dos canais de comunicação: (14) 3214-3237  e e-mail: feraesp@feraesp.org.br
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POR QUE, MESMO SENDO SUPERAVITÁRIA, A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA TEM SEUS 

DEFENSORES?

Tão logo após o golpe em 2016, a reforma da Previdência 
ganhou força e defensores aficionados. Esses, agora ampara-
dos pelo governo Jair Bolsonaro e pelo Ministro da Economia 
Paulo Guedes, veem uma oportunidade que possivelmente 
nunca tiveram para aprovar a reforma. A Previdência Social não 
possui déficit como muito divulgado em redes sociais, imprensa 
e governo. A Previdência Social integra o sistema chamado de 
tripartite da Seguridade Social, amparado em Constituição (1988). 
Além da Previdência, Saúde e Assistência Social compõe o sistema.

Seguridade Social, estrutura:
SAÚDE: Sistema Único de Saúde (SUS) - estabelece que 

todos têm direito ao acesso, independente da sua condição 
socioeconômica. 

PREVIDÊNCIA: Direito a aposentadoria, por idade, tempo de 
trabalho e pessoas com deficiência. 

ASSISTÊNCIA: Benefícios assistenciais, como o programa Bolsa 
Família. 

Também integra o sistema o seguro desemprego, garantia 
financeira temporária a trabalhadores desempregados em 
transição para novos empregos. No Brasil, basicamente, existem 
três tipos de regime previdenciário: O Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS e o sistema dos militares. O RPPS que é 
assegurado exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo dos Municípios, Estados, Distrito Federal e União e o sistema 
dos militares, são mantidos pelo Tesouro Nacional, ao contrário do 
RGPS, mantido pela autarquia Federal com financiamento próprio.

Por que, a argumentação de déficit?

Na prática não são contabilizadas as contribuições do 
governo, ou seja, não são repassadas à estrutura da Previdência 
inconstitucionalmente. A arrecadação dos fundos à Previdência é 
estruturada, segundo a Constituição Federal, da seguinte forma: 
(contribuição dos empregados, empregadores e governo); INSS,

Contribuição Social sobre o lucro líquido (CSLL) - Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - Programa 
de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor - Público (PIS-Pasep) – Outros. Assim, parte desse 
orçamento, do governo, composto por COFINS, CSLL e PIS-Pasep, 
de forma inconstitucional não é contabilizada como arrecadação.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência (2017), 
presidida por Paulo Paim (PT – RS), amparada por mais de 140 
pessoas, entre sindicalistas, associações e órgão governamentais, 
mostrou que, o superávit da Previdência, entre 2000 e 2015, foi 
de: R$ 821.739.000.000,00 (bilhões). Atualizado pela taxa Selic, 
até 2017, esse valor seria de R$ 2.127.042.463.220.76 (trilhões).
 Ainda segundo a CPI, foram desviados ou sonegados da 
Previdência, em números atualizadas para 2017, nos últimos 20 anos, 

cerca de R$ 6 trilhões.
 Entre 2000 e 2015, em números atualizados para 2017, a DRU 
retirou dos cofres da Previdência R$1.454.747.321.256,90 trilhões. No 

governo Temer, o percentual de retirada do orçamento da 
Previdência via DRU, passou de 20% para 30%. 

 O Brasil, perde cerca de R$115 bilhões em sonegações e fraudes, 
de acordo com a CPI, a sonegação decorre da falta de 

registro em carteira dos assalariados. A apropriação indébita, ou seja, 
o empregador recolhe do empregado e não repassa a 

Previdência, foi de R$125 bilhões.
 Nos últimos 10 anos as desonerações (redução de impostos as 
empresas), mais que triplicaram, chegando a R$143 bilhões em 2016, 

contra R$45 bilhões em 2007. 
Qual o perfil de quem defende a Reforma da Previdência?

Os empresários e o mercado financeiro são os maiores apoiadores 
da reforma da Previdência. Como mencionado, há sonegações, 
esses empresários e o mercado veem as contribuições para a 
Previdência como um redutor de lucros dada a obrigatoriedade 
dessa contribuição garantida em Constituição. Historicamente, o 
econômico influencia o politico que decide e tem consequências no 
social, quando deveria ser exatamente contrário. Dessa forma, o 
governo, de forma geral, executivo, legislativo e até mesmo o 
Judiciário tendem a contribuir para o fator econômico, que 
beneficia o mercado e as empresas e prejudica os 
trabalhadores. De acordo com a Revista Fórum (31/03), um dos 
principais apoiadores do governo Bolsonaro e da reforma da 
Previdência, dono da Havan (Luciano Hang), tem divida de 
R$168 milhões com a Receita Federal e com a Previdência Social.
“Em 1999, uma ação de busca e apreensão, determinada pela 
Procuradoria da República em Blumenau, resultou na autuação 
da Havan em R$ 117 milhões pela Receita Federal e em R$ 10 
milhões pelo INSS. Mesmo sendo a maior autuação da Receita na 
ocasião, a empresa fez um Refis (programa de refinanciamento de 
dívida) para pagar a dívida em suaves prestações. A Procuradoria 
protestou e, em 2004, fez um cálculo que mostrava que caso fosse 
mantido o refinanciamento, o débito de R$ 168 milhões só seria 
quitado após 115 anos.” O perfil de quem defende a Reforma da Previ-
dência é de empresários como Luciano Hang, com apoio de grandes mídias, 
desata-se as mídias sociais no contexto atual que influenciam a 
opinião pública que fica a deriva com informações nem sempre verdadeiras.


