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ÍNDICES - REF. ABRIL DE 2019
(ACUMULADO - 12 MESES)
INPC: 5,07%
INPC - SP: 5,19%
IPCA: 4,94%
IPCA - SP: 4,99%

TRABALHADORES ORGANIZADOS COM APOIO
DA FERAESP GANHAM ELEIÇÃO EM MIRASSOL

FERAESP PARTICIPA DAS MANIFESTAÇÕES
DE 1 º DE MAIO

Empregados Assalariados Rurais de Mirassol retomam seu espaço de direito

A
Federação
dos
Empregados
Rurais
Assalariados do Estado de São Paulo – FERAESP,
participou das manifestações de 1º de maio, dia do trabalhador.
O evento contou com todas as Centrais sindicais pela
primeira vez na história. Realizado no Vale do Anhangabaú na
cidade de São Paulo, de acordo com as Centrais esteve presente
mais de 200 mil pessoas na cidade e mais de 1,5 milhão no Brasil.
A reforma da Previdência esteve entre as principais
pautas em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
O evento que contou com a presença dos presidentes das Centrais
sindicais, parlamentares e candidatos a Presidência da República
na última eleição, foi marcado por críticas ao Governo Bolsonaro.

Em eleição feita com o apoio da FERAESP, em 30 de abril de 2019,
os empregados assalariados rurais reconquistaram o espaço que
há anos, juridicamente, é de direito. O sindicato de Mirassol
- SP estava sob direção de agricultores familiares, cuja FERAESP
julga ser inadmissível e defende o fim dos sindicatos ecléticos.
A vitória em eleição, faz parte dos esforços da Federação na
organização sindical dos assalariados rurais no Estado de São Paulo.
Houve boa adesão dos trabalhadores, que entenderam a
importância da representatividade de um sindicato da categoria.

MP 873 – MAIS UMA LIMINAR FAVORÁVEL PARA SINDICATO
DE EMPREGADOS RURAIS

A FERAESP por meio do seu Departamento Jurídico e em parceria

com o Sindicato dos Emprega dos Rurais de Guariba -SP, conseguiu
mais uma liminar favorável ao desconto em folha de pagamento
dos empregados rurais. A liminar é do dia 30 de abril de 2019.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 2ª Vara do
Trabalho de Jaboticabal – SP concedeu a tutela provisória de
urgência postulada, em que suspende os efeitos da MP 873/2019.
A
Liminar
determina
que
seja
descontada
as
contribuições devidas ao sindicato e, seja repassado aos
cofres da entidade sindical, na forma prevista em
norma
coletiva.
(Processo:0010345-50.2019.5.15.0120).

AS CENTRAIS E OS TRABALHADORES
DECIDRAM PELA GREVE GERAL NO DIA 14 DE JUNHO.

Para o presidente da FERAESP Jotalune dos Santos e Rubens
Germano diretor de finanças, o 1º de maio foi satisfatório e
demonstrou que os trabalhadores não estão satisfeitos com o
atual governo que nesses 4 meses demonstrou sua
incapacidade de resolver os problemas desses. Pelo contrário, o que
se verifica é o fortalecimento do capital, principalmente o financeiro.
Jotalune
enfatiza
a
importância
da
greve
geral no dia 14 de junho, para ele “é uma oportunidade de
demonstrar ainda mais a insatisfação dos trabalhadores
com a política econômica adotada pelo governo Bolsonaro”.
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MAIORIA DOS EMPREGADOS RURAIS NO ESTADO MAIS RICO DO PAÍS
NÃO POSSUI ENSINO MÉDIO COMPLETO
GRAU DE INSTRUÇÃO POR SEXO (2017)

0,0094% das mulheres tinha doutorado e
homens representava 0,019%
Mestrado: 0,027% das mulheres e
0,047% dos homens

Superior completo: 1,12% das mulheres e
2,36% dos homens

Em 2017, a Organização das Nações Unidas – ONU,
divulgou o ranking de Desenvolvimento Humano – IDH, que é
composto por saúde, educação e renda. Através do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o indicador
mostrou que o Brasil ficou estagnado pelo segundo ano
consecutivo. O País se manteve na 79ª posição entre 189 economias.
O indicador brasileiro foi de 0,750, quanto mais próximo a 1, melhor.
O indicador de educação do IDH brasileiro teve impacto
importante para a manutenção na 79ª posição, o período
esperado para que as pessoas fiquem na escola estagnou em 15,4 anos,
em média. Esse indicador, tem reflexo ainda maior entre os
empregados
rurais
e
no
meio
rural,
dado
a
característica do setor agropecuário, de maior dificuldade de inserção
desses empregados/trabalhadores nas escolas e/ou estudos.
No Estado de São Paulo, dada a alta mecanização no setor
agropecuário, na teoria, os níveis de escolaridade deveriam ter
patamares melhores. Porém, a maior parte dos empregados estão
concentrados entre a 5ª série incompleta e ensino médio completo.
Os dados da Secretaria do Trabalho – ST, através da Relação Anual
de
Informações
Anual
–
RAIS,
também
englobo
empregados que trabalham em áreas administrativas ou de
gerências, o que explica o contingente de pessoas com maior grau
educacional, mesmo sendo o menor grupo desses empregados.
A característica dos empregados assalariados rurais, em sua
maioria, dos que trabalham diretamente com as culturas, é de
pessoas com pouco acesso as escolas e/ou ensino, como mencionado.
Do total de 261.116 mil homens e 67.944 mil mulheres, quase 60%
dos empregados homens não chegam a completar o
ensino médio (entre analfabetos e médio incompleto),
mulheres representam 12,16% nessa faixa educacional.
O maior grupo das mulheres tem grau de instrução de
ensino médio (5,87%), assim como os homens (20,39%).

Superior incompleto: 0,28% das mulheres e
0,56% dos homens
Médio completo: 5,87% das mulheres e
20,39% dos homens

Médio incompleto: 1,65% das mulheres e
6,50% dos homens

Fundamental completo :3,45% das mulheres e
14,58% dos homens

6ª a 9 ª do fundamental: 2,54% das mulheres e
11,01% dos homens

5 ª Completo fundamental: 2,94% das mulheres e
12,22% dos homens
Até a 5 ª incompleto: 2,48% das mulheres e
10,54% dos homens
ANALFABETO: 0,23% DAS MULHERES E
1,08% DOS HOMENS

GOVERNO BOLSONARO ESTUDA DESCENTRALIZAR OS INVESTIMENTOS
EM FACULDADES DE CIÊNCIAS HUMANAS

O Governo de Jair Bolsonaro estuda acabar com os O Governo pretende concentrar os investimentos nas
investimentos nas Faculdades de Ciências Humanas, foi o áreas de biológicas e exatas, de acordo com Bolsonaro,
que o próprio Presidente disse em sua conta no Twitter. são áreas que geram retornos imediatos ao contribuinte.
Em entrevista para a BBC Brasil, Danielle Allen, professora na
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, disse não ser
possível entender a sociedade sem as faculdades de Ciências
Humanas. De acordo com ela, a capacidade de uma
sociedade de ter uma boa governança, depende desses
cursos. Ainda, ela cita o ganhador do prêmio Nobel de economia
Herbert
Simon,
no
qual,
em
sua
pesquisa, demonstra que, os países mais ricos do
mundo, em grande parte, são ricos por sua boa governança.
Nos últimos 4 anos, os investimentos em educação caiu
56% no Brasil, em todas as esferas do ensino: básico,
técnico e superior. Entre 2014 e 2018, a redução foi de R$11,3
bilhões para R$4,9 bilhões. Para o ano de 2019, a projeção da
Lei Orçamentária é de R$4,2 bilhões, ou seja, mais redução.
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BRASIL BATE RECORDE DE PRODUÇÃO, CONSUMO E VENDA
DE ETANOL, COM AUMENTO DO DESEMPREGO E REDUÇÃO
SALARIAL AOS EMPREGADOS ASSALARIADOS RURAIS

Portanto,
o
setor
sucroenergético
com
o
movimento positivo dos preços dos combustíveis
fosseis se beneficiou, entretanto, emprego e salário dos
empregados teve movimento contrário. Uma clara
consequência
da
reforma
trabalhista
(2017)
que
precarizou
ainda
mais
as
relações
de
trabalho
e
o
mercado
de
trabalho.

MINISTRO DO STF SUSPENDE NORMA QUE
PERMITE GRÁVIDAS E LACTANTES EM
ATIVIDADE INSALUBRE

De acordo com a União da Indústria de Cana-de-açúcar
– UNICA, o país registrou recorde de etanol na safra 2018/2019.
A produção foi de 33,10 bilhões de litros.
Essa produção recorde foi devido ao aumento dos preços
dos combustíveis fosseis no Brasil (gasolina e diesel), o
qual, sua variação de preços não é mais administrada pelo
governo, e sim pelas relações do mercado, impactado, entre o
utras questões pelo dólar e especulações do mercado financeiro.
A
safra
2018/19
teve
crescimento
de
consumo de etanol hidratado de 39,40% ante 2017/2018.
A ÚNICA destaca São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás,
responsáveis por 72% da produção de hidratado do
Brasil. Entre abril de 2018 e março de 2019 o saldo
comercial (diferença entre exportações e importações) foi
superavitário em aproximadamente R$1,2 bilhão (cotação US$4,00).
EMPREGO E SALÁRIO
O setor sucroenergético no Estado de São Paulo é
caracterizado pelo alto grau mecanização, dessa forma, foi
destacada a ocupação de operador de colheitadeira para
o comparativo. Os dados são da Secretaria do Trabalho,
através da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
Entre maio de 2017 e 2018 o salário médio do
operador de colheitadeira contratado no Estado de
São Paulo teve variação negativa de (-1%), período de
safra, R$1.827,52 para R$1.810,18, respectivamente.
Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, teve no mesmo período, aumento de 2,12%.
O saldo entre contratações e demissões
desses operadores de colheitadeira entre
janeiro de
2018 e
março de 2019
teve
variação negativa em (-17,72%), ou seja, 485
empregados menos no período, que teve 2.737 mil
empregados contratados e 3.222 mil demitidos.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF,
Alexandre de Moraes, suspendeu a norma que admite
grávidas e lactantes em algumas atividades insalubres.
A ação foi ajuizada no Supremo pela Confede
ração Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.
De acordo com o STF, “A confederação questiona
expressões contidas nos incisos II e III do
artigo 394-A da (CLT) com a redação conferida pelo
artigo 1º da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista).
A norma admite que trabalhadoras gestantes exerçam
atividades consideradas insalubres em grau médio ou
mínimo e lactantes desempenhem atividades insalubres
em qualquer grau, exceto quando apresentarem atestado
de saúde emitido por médico de confiança da mulher que
recomende o afastamento durante a gestação e a lactação.”
Para o Magistrado, a proteção da mulher grávida ou
lactante em relação ao trabalho insalubre é um direito
social, protetivo tanto para a mulher quanto para a criança.
De acordo com a Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia–SEGO,
a
exposição
de
mulheres
grávidas em atividades em que essas são expostas a ruídos
acima de 80 decibéis, após 20 semanas de gravides, pode
provocar danos a audição dos bebês, além da
possibilidade do stress pelo ruído, o que leva a mãe a produzir
hormônios fazendo com que o coração acelere, o que pode
causar mal ao bebê. Além disso, mulheres grávidas em
ocupações mais pesadas que as obriguem a levantar peso, ficar
de pé por muitas horas ou trabalhar demais, são mais propensas a ter pressão alta, parto prematuro e bebês de baixo peso.
Dessa forma, a suspensão da norma pelo Ministro é uma
proteção aos diretos das grávidas e lactantes e mais uma
mostra da inconstitucionalidade da reforma trabalhista do governo Temer, continuada no governo Bolsonaro.

Entre em contato com a FERAESP através de seus canais de comunicação: (14) 3214-3237 - email: feraesp@feraesp.org.br
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ICT - DIEESE:
BRASIL PIORA SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

SEM POLÍTICA DE SALÁRIO MÍNIMO,
POBREZA AUMENTA NO BRASIL
Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
“Síntese de Indicadores sociais: uma análise das condições de vida
da população brasileira ” mostrou piora nas condições de vida.

O DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos), lançou, em maio de 2019, o Índice
de Condição de Trabalho (ICT – DIEESE). O índice é composto
por Inserção Ocupacional (Trabalho formal (carteira assinada),
contribuição para a Previdência e tempo de permanência no
trabalho), Desocupação (desocupação e desalento, procurando trabalho há mais de 5 meses e desocupação e desalento
responsável pelo domicilio) e Rendimento (rendimento por
hora trabalhada e concentração dos rendimentos do trabalho).
O
indicador
tem
variação
entre
0
e
1,
quanto mais próximo de 1, melhor a situação de trabalho.
Entre o 3º e 4º trimestre de 2018, o índice teve
aumento de 5,4% (passou de 0,34% para 0,36%), de
acordo com o Departamento, houve melhora nos rendimentos
e desocupação, com a ocupação em patamares estáveis. No ano
de 2018, entretanto, houve aumento do tempo de procura por
emprego e crescimento das ocupações desprotegidas. Entre o
4º trimestre de 2017 e 2018 o ICT teve queda de 0,39 para 0,36,
uma redução de (-6,2%). Ocupação e rendimento foram responsáveis pela queda do índice. Isso representa piora no mercado de
trabalho, através do aumento do trabalho informal, aumento da
desigualdade dos rendimentos e tempo de procura por trabalho.

Foto: Charles C. Ebbets - Trabalhadores na Construção em Nova Iorque (1932)

SALÁRIO MÍNIMO BRASILEIRO É MAIOR
APENAS QUE O RUSSO
De acordo com estudo do Instituto de Economia e
Ciências Sociais da Alemanha (2018), que analisou 37
países, com rendimentos mínimos por hora trabalhada, o
salário mínimo no Brasil ficou apenas a frente da Rússia.
O salário mínimo brasileiro é de 1,67 euro (R$7,38).
A comparação foi feita usando a paridade de poder de compra.
A lista a seguir com os 15 maiores salário
mínimo é encabeçada pela Austrália (9,47 euros):

Em sua nota técnica nº 205 de abril de 2019, o
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos – DIEESE, mostra que, de acordo com o
IBGE, houve aumento da pobreza no país. Esse aumento tem
relação direta com a politica de reajuste do salário mínimo.
A politica de valorização do salário mínimo entre 2003 e 2015
reduziu a pobreza no Brasil. Porém em junho de 2015, a Lei
13.152 foi implementada e contribuiu para o aumento da pobreza.
Destaca-se que a mesma não foi revogada pelo governo Bolsonaro.
Os dados do estudo, apresentou que, entre 2003 e
2015, houve aumento da participação dos 40% mais
pobres na distribuição dos rendimentos de todas as fontes,
enquanto que, diminuiu a participação dos 10% mais ricos.
Entre 2016 e 2017 houve aumento da pobreza, de
acordo com os critérios de “linha da pobreza” do IBGE.
Na
linha de pobreza
mais elevada
desse critério, por
volta de R$406,00 como rendimento mensal domiciliar per capta, a
proporção de pobres passou de 25,7% em 2016 para 26,5% em 2017.

1. AUSTRÁLIA – 9,47 EUROS/HORA
2. LUXEMBURGO – 9,37 EUROS/HORA
3. FRANÇA – 9,18 EUROS/HORA
4. HOLANDA – 8,79 EUROS/HORA
5. BÉLGICA – 8,71 EUROS/HORA
6. ALEMANHA – 8,57 EUROS/HORA
7. NOVA ZELÂNDIA – 7,82 EUROS/HORA
8. IRLANDA – 7,69 EUROS/HORA
9. REINO UNIDO – 7,62 EUROS/HORA
10. CANADÁ – 6,91 EUROS/HORA
11. JAPÃO – 6,27 EUROS/HORA
12. ESLOVÊNIA – 5,96 EUROS/HORA
13. ESTADOS UNIDOS – 5,83 EUROS/HORA
14. COREIA DO SUL – 5,82 EUROS/HORA
15. POLÔNIA – 5,28 EUROS/HORA
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