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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.

ÍNDICES - REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019
 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 3,31%
INPC - SÃO PAULO: 3,72%
IPCA - NACIONAL: 3,37%

IPCA - SÃO PAULO: 3,74 %

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-los(a).

FERAESP PARTICIPA DO FÓRUM  
SINDICATOS BRASILEIROS NO TRT 15

O Fórum Sindicatos Brasileiros foi realizado no Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região, na cidade de Campinas. 
Realizado no dia 05 de julho de 2019, o evento contou com 
quatro painéis que discutiu as temáticas relacionadas aos 
Sindicatos no Brasil. Entre as temáticas foram debatidos os 
Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho e sua aplicabilidade aos 
associados, fontes de custeio na nova realidade, destacando 
alternativas, como, a taxa negocial e práticas antissindicais, como, a 
exemplo, a Medida Provisória 873, que impôs o pagamento da Contribuição 
Sindical via boleto bancário (“caducada” no ultimo dia 28 de junho).
De forma geral, o Fórum apresentou questões do 
ponto de vista jurídico e econômico relacionados aos 
Sindicatos, Federações, Confederações e Centrais Sindicais.
Para Rubens Germano, Diretor de Finanças da Feraesp “ O Fórum foi 
importante para o esclarecimento de algumas questões que ainda 
geravam dúvidas e fortalece as entidades sindicais em meio ao constante 
ataque que essas Instituições sofrem desde a eleição do atual Governo”.

TRABALHOS NO SETOR DA CITRICULTURA
Em novas reuniões nos dias 07 e 08 de julho, em 
Piratininga – SP e São Paulo, respectivamente, a Feraesp e Rede Suco de 
Laranja, com participação de Sindicatos, apresentaram soluções no 
combate a precarização das relações de trabalho no setor da citricultura.

Entre as questões debatidas, além do mapeamento das 
dificuldades enfrentadas no dia a dia dos trabalhadores, foi 
destacada as relações salariais do setor. As reuniões que 
contou ainda com a participação da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais – Contar são 
exemplos da intensificação dos trabalhos que a Feraesp vem 
desenvolvendo em conjunto com os Sindicatos dos Assalariados 
Rurais no Estado. A parceria conta com organizações de trabalhadores e 
Sindicatos estrangeiros que atuam junto aos compradores internacionais.

Jotalune dos Santos, Presidente da Feraesp destaca a importância 
dessas reuniões: “A intensificação da Feraesp na defesa dos direitos dos 
trabalhadores na citricultura, passa pelo embasamento de reuniões como as 
que vem acontecendo com a Rede, é em eventos como esse que o trabalho 
de base da Federação e Sindicatos se tornam objetivos e eficientes, dada a 
urgência que os trabalhadores possuem na resolução de seus problemas”.
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MAIO REGISTRA REDUÇÃO SALARIAL NO SETOR AGROPECUÁRIO PAULISTA

De acordo com a Secretaria do Trabalho, através da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED, o setor agropecuário do Estado de São Paulo atingiu um total de 329.678 mil empregados (Com carteira assinada).
Apesar do saldo positivo de 9.386 mil empregados entre contratações e demissões de janeiro a maio de 2019, entre janeiro de 2018 
e maio de 2019, foram criados apenas 618 postos de trabalho. Se comparado apenas o mês de maio de 2018 e 2019, houve aumento 
de contratações em 25,9%, 8.457 mil e 14.385 mil, respectivamente. Porém, no comparativo para o mesmo mês, houve aumento de 
demissões em 6,18%, com 13.295 mil demitidos em maio de 2018 e 15.045 mil em maio de 2019. Entre maio de 2018 e 2019 houve 
redução salarial média de 1,80% para os novos contratados. Com recebíveis médios de R$1.257,16 em maio de 2018 e R$1.234,37 
em 2019. Destaca-se que, a inflação do período (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC), teve variação positive em 4,78%.
No comparativo entre abril e maio de 2019 para os contratados, houve redução ainda maior na média salarial de 9,66%, 
R$1.353,52 e R$1.234,37, respectivamente.

Portanto, mesmo com saldo positivo em 2019 até maio, o agregado entre 2018 e maio de 2019 teve saldo de novas contratações 
de apenas 618 empregados. Com redução da média salarial, principalmente entre abril e maio de 2019, meses de intensificação 
das safras no Estado de São Paulo. Esses indicadores do mercado de trabalho do setor agropecuário paulista, mostra algumas 
das consequências da Reforma Trabalhista (2017), principalmente com o enfraquecimento dos Sindicatos, que com estruturas 
fragilizadas tem dificuldades de fazer algumas de suas funções, principalmente a de proteção das relações de trabalho entre empregados e empregadores. 

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, 
o salário mínimo necessário em maio de 2019, deveria ser de R$4.259,90 e não o mínimo em vigor de R$988,00.
O DIEESE tem como base para chegar a esse valor, a Constituição Federal (1988): “A constituição, promulgada em 5 de 
outubro de 1988, define o salário mínimo como aquele fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas (do trabalhador) e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. (Constituição Federativa do Brasil, 
art. 7” - IV). Para calcular o Salário Mínimo Necessário, o DIEESE considera o preceito constitucional de que o salário mínimo deve 
atender as necessidades básicas do trabalhador e de sua família e cujo valor é único para todo o país. Usa como base o Decreto lei 
nº 399, que estabelece que o gasto com alimentação de um trabalhador adulto não pode ser inferior ao custo da Cesta Básica de 
Alimentos. A família considerada para o cálculo é composta por 2 adultos e 2 crianças, que por hipótese, consomem como 1 adulto”.
“O Salário Mínimo Necessário, calculado mensalmente como uma estimativa do que deveria ser o salário 
mínimo vigente é, também, um instrumento utilizado pelos sindicatos de trabalhadores para denunciar o 
descumprimento do preceito constitucional que estabelece as bases para a determinação da menor remuneração que vigora no país”.

SALARIO MÍNIMO NECESSÁRIO
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MP DA LIBERDADE ECONÔMICA: “ A MINIRREFORMA TRABALHISTA”

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2019: O QUE FOI ALTERADO

Após aprovação em 1º turno na Câmara (12), a Reforma da Previdência segue a passos largos para a promulgação. Dessa forma, na 
sequência, veja os principais pontos aprovados e consequências aos trabalhadores urbanos e rurais.

Trabalhadores Urbanos

Idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com tempo mínimo de 15 anos de contribuição.

Regras de Transição
Trabalhadores do setor privado e servidores públicos, terão pedágio de 100% sobre o tempo faltante para se aposentar se estiver a 

mais de 2 anos da aposentadoria, desde que tenham 60 anos de idade homens e 57 anos de idade mulheres, além de 35 anos de 
contribuição homens e 30 anos mulheres.

Gatilho na Idade Mínima 
Terá que haver alterações na Constituição Federal (1988).

A Medida Provisória da Liberdade Econômica, editada por Jair Bolsonaro em 30 de abril, tornou-se um 
Cavalo de Tróia para uma segunda fase da Reforma Trabalhista. Inicialmente apresentada como uma proposta para 
desburocratizar a vida das empresas, a MP 881 foi ampliada com dezenas de propostas que alteram a Consolidação das Leis do 
Trabalho na comissão especial mista criada para analisá-la. Os 19 artigos iniciais tornaram-se mais de 50. Blog do Sakamoto, UOL.

Da flexibilização da CLT: Ivandick Rodrigues, professor de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie e advogado 
trabalhista, avalia a medida como inconstitucional, por discriminar trabalhadores. “Tanto faz o valor de remuneração ou o tipo de 
trabalho exercido, sendo um trabalhador empregado, com vínculo celetista, ele terá os mesmos direitos que outro trabalhador celetista”.
Do repouso semanal: Noemia Porto, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
alerta que isso pode levar a uma “generalização” do trabalho aos domingos que, hoje, é uma exceção. Ainda mais se o descanso 
acabar suprimido em nome de remuneração extra. “Todos os dados estatísticos mostram que o excesso de disponibilidade para o 
trabalho é um risco laboral e está relacionado a doenças ocupacionais e acidentes, dos quais o Brasil é um dos campões mundiais.
Da Fiscalização: Helder Santos Amorim, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), também alerta para o que 
chama de “afrouxamento da inspeção do trabalho”, o que pode causar um impacto direto sobre a saúde e a segurança dos empregados.
Da jornada de trabalho: O projeto prevê que isso pode ser definido por acordo individual por escrito com o trabalhador em 
empresas com até 20 empregados. Imagine as fraudes, com horas não registradas”, afirma o procurador Helder Santos Amorim.
Da Responsabilidade empresarial: Há propostas que alteram a responsabilidade do grupo econômico. Com isso, uma empresa do 
mesmo grupo só poderá ser responsabilizada no caso de um calote juntos aos empregados se houver comprovação de fraude. De 
acordo com Noemia Porto será mais difícil punir aqueles empregadores e empresas acostumados a deixar um rastro de irregularidades.

O Blog afirma que essa MP, “Segunda fase da Reforma Trabalhista”, também prejudicaria as empresas que 
seguem a atual legislação, a MP criaria novos atores que não se preocupariam com as relações de trabalho descentes.



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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Trabalhadores Rurais
Foram mantidas as regras atuais, idade mínima de 55 anos para 
mulheres e 60 para homens (incluída garimpeiros e pescadores 
artesanais). Com 20 anos de contribuição para homens e 15 para 

mulheres.

Professores
A idade mínima para homens ficou em 55 anos e 52 para 

mulheres. Com pedágio de 100%. (professores federais, privados 
e municipais, sem regimes próprios).

Capitalização
A proposta do Governo era que idosos de baixa renda com 60 anos 
de idade recebessem R$400,00, atingindo um salário mínimo aos 
70. A proposta aprovada em 1º turno foi a inclusão do Beneficio 
de Prestação Continuada, com renda per-capta de até um quarto 
do salário mínimo, a partir  dos 65 anos de idade para ter direito. 

Pensão por morte
Garante pensão de um salário mínimo para os beneficiários sem 

fonte de renda. Sem a comprovação de renda de outros 
beneficiários da família.

Abono Salarial
Pagamento aos trabalhadores de baixa renda de R$1.364,43 

(valores atuais).

Salário Família e Auxilia Reclusão
Pagamento aos trabalhadores de baixa renda de R$1.364,43 

(valores atuais).

Cálculos de Benefícios 
Aposentadorias para mulheres da iniciativa privada começará a 

subir 2% ao ano quando exceder 15 anos de contribuição. 
Homens só começará a subir após 20 anos de contribuição. 

Mulheres receberão 100% do benefício com 35 anos de 
contribuição e homens com 40 anos de contribuição.

Estados e Municípios
Decisões ficou com os Legislativos locais

Judicialização
A proposta do Governo era concentrar na Justiça Federal em 
Brasília. A proposta aprovada autoriza julgamentos na esfera 

Estadual.

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Tema retirado da proposta

Tributos para Bancos
Por seu lado, em face da reação do mercado, a elevação da CSLL 
estabelecida para o setor financeiro acabou restrita, apenas aos 

bancos, deixando-se de fora seguradoras, empresas de 
capitalização e todas as demais que, até 31.12.18, se achavam

 sujeitas à alíquota de 20%. Também acabou por ser suprimida, 
pela comissão a extinção da isenção de contribuições sociais dos 
empregadores sobre a folha de pagamentos de que trata o art. 
195, sobre as receitas de exportações, instituída pela EC 33/01, e 
que beneficiava, particularmente, o agronegócio, o que, segundo 

estimativas, representaria R$ 85 bilhões de ganho fiscal.

Isenção para Exportadores Rurais
Tema foi retirado da proposta

Alíquotas 
Aumento de alíquota básica para 14% no RGPS (Regime geral) e 

RPPS (Regime próprio), e de até 22% no RPPS, e fixação das 
faixas de renda para sua incidência na regra de transição, com 

efeito confiscatório e desrespeito à proporcionalidade.

De forma geral, a Reforma aprovada em 1º turno manteve 
regras mais duras aos trabalhadores que se aposentam pelo 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Na prática, diminui 
de 20% a 30% a renda de quem se aposenta no RGPS e como já 
mencionado, os trabalhadores só terão direito a aposentadoria 
integral após 40 anos de contribuição ( inclui assalariados rurais).

As regras aprovadas, prejudicam os trabalhadores 
pobres, o texto aprovado retira a aposentadoria por apenas 
tempo de contribuição, agora os trabalhadores só poderão se aposen-
tar por idade mínimo. De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE (2018), a expectativa de vida para 
homens no Brasil é de 72 anos e 5 meses de idade, Estados como o 
Maranhão e Piauí a expectativa de vida ao nascer é de 67 anos, ou seja, 
apenas 2 anos mais que a idade mínima para se aposentar. 
De acordo com o Governo Federal, a Reforma da Previdência 
irá gerar uma economia de aproximadamente R$1 trilhão nos 
próximos 10 anos, é o valor pago em forma de juros da dívida 
púbica (investimento de baixo risco) a instituições como bancos. 

19 DEPUTADOS DE OPOSIÇÃO VOTARAM A 
FAVOR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Parcela dos Deputados de oposição ao Governo Bolsonaro 
votaram a favor da Reforma da Previdência, veja quem são eles:
Átila Lira (PSB -PI), Emidinho Madeira (PSB - MG), Felipe Carreras (PSB - PE), 
Felipe Rigoni (PSB - ES), Jefferson Campos (PSB - SP), Liziane 
Bayer (PSB - RS), Luiz Flavio Gomes (PSB - SP), Rodrigo 
Agostinho (PSB - SP), Rodrigo Coelho (PSB - SC), Rosana Valle (PSB - SP),  Ted 
Conti (PSB - ES), Alex Santana (PDT - BA), Flavio Nogueira (PDT - PI), Gil 
Cutrim (PDT - MA), Jesus Sérgio (PDT - AC), Marlon Santos (PDT - RS), 
Silvia Cristina (PDT - RO), Subtenente Gonzaga (PDT - MG) e Tabata Amaral 
(foto) - (PDT - SP).


