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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: JULHO DE 2019
 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 3,16%
INPC - SÃO PAULO: 3,13%
IPCA - NACIONAL: 3,22%

IPCA - SÃO PAULO: 3,38 %

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).

ESTUDO DA FERAESP MOSTRA O PERFIL DOS 
EMPREGADOS NO CULTIVO DO CAFÉ

O agrupamento setorial do café no Estado de São Paulo conta com 
mais de 22 mil empregados. Desse total, pouco mais de 16 mil 
empregados estão em atividades da subclasse de empregados 
assalariados rurais no cultivo do café. Empregados na ocupação do 
cultivo de café (Profissão registrada em carteira), 
representam mais de 4 mil.
Homens são 73% na ocupação de empregados no 
cultivo de café, contra 27% de mulheres. O estudo mostra 
que homens recebem, em média, 11% mais que mulheres.

maior que essa média , chegando a 75%. (leia o estudo completo 
em: feraesp.org.br).
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Em relação ao grau de instrução, 86% das 
mulheres nessa ocupação não concluíram o ensino 
médio e 84% dos homens estavam nessa mesma condição.
No comparativo entre os cinco primeiros meses do ano de 
2018 e 2019, houve redução de 15,68% nas contratações.
De forma geral, os empregados no cultivo de café ainda 
possuem grandes características históricas do meio rural, 
esses, do ponto de vista das relações de trabalho, seguem com 
a “sina” de baixos salários, grau de instrução muito abaixo da 
média dos trabalhadores brasileiros e com desigualdade entre os 
sexos acentuada. Políticas públicas tanto das entidades Sindicais, 
quanto do poder público são necessárias. O meio rural, de 
acordo com o IBGE (2013) possui alto grau de 
informalidade (60%), no cultivo de café, pode haver um grau até 

FERAESP PARTICIPA DE CONSULTA PÚBLICA 
SOBRE FRUTAS E CAFÉ

O 2º Workshop de Consulta Pública da Nova Norma da Rainforest 
Alliance - Frutas e Café, aconteceu na cidade de São Paulo no dia 
13 de agosto. Focado na cadeia de frutas e café, o evento discutiu a 
estrutura da nova norma a ser implementada e cadeia de custódia.
A Rainforest Alliance, é uma organização internacional sem 
fins lucrativos. A instituição trabalha para que os negócios na 
agricultura sejam responsáveis e que a sustentabilidade vire uma 
norma. A Allince desenvolve trabalhos em mais de 60 países.
A nova norma da Rainforest, foi desenvolvida no conceito da 
agricultura sustentável. E tem como parâmetro melhorar os 
impactos sociais, ambientais e econômicos, no intuito de 
melhorar as condições de vida das pessoas envolvidas na agricultura, 
assim, tendo como consequência a proteção dos locais onde vivem.
A cadeia de custódia discutida, também seguia a mesma 
linha da nova norma. A ideia é que a cadeia de suprimentos seja 
mais sustentável, socialmente e ambientalmente responsável.
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QUEDA DA INFLAÇÃO É DEVIDO A REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DAS FAMILIAS

Fala do Presidente da República em 01 /06 /2019, veiculada no Jornal Estado de São Paulo.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mostrou redução na inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA, 
inflação oficial) acumulada nos últimos 12 (doze) meses.

Em julho, a inflação subiu 0,19% devido principalmente ao setor de serviços. Com alta de 18,63% nas passagens aéreas e 4,48% na 
conta de luz. Entretanto, a taxa de bens e serviços monitorada pelo governo acumulada em 12 meses passou de 3,75% em junho para 
3,24% em julho.

No acumulado do ano de 2019, o IPCA foi de 2,42% contra 2,94% no mesmo mês de 2018. Já a inflação acumulada nos últimos 12 
meses foi de 3,22% contra 4,48% no mesmo período de 2018. 

Como mostra a tabela 1, a inflação entre maio e julho teve quedas acentuadas, passando no acumulado dos últimos 12 meses em maio 
de 4,66%, para 3,37% em junho e 3,22% em julho.

Tabela 1 – IPCA em 2019

Contudo, o que realmente isso indica?
A redução da inflação indica que os trabalhadores e suas famílias estão com remunerações menores e com pouco perspectiva de consumo. 
Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, o indicador de Intenção de Consumo das Famílias – ICF, 
teve queda de 3,5% em junho ante o mês de maio, resultado mais negativo desde maio de 2015. O ICF acumulou perda de 7,3% no período.

De acordo com o IBGE (junho de 2019), a remuneração dos trabalhadores, dependendo da área de atuação teve queda real de 
16% nos últimos 5 anos.

Portanto, a redução da inflação, neste caso, é acompanhada de baixo crescimento dos salários, desemprego alto 
(mais de 13 milhões e quase 30 milhões de trabalhadores desalentados) e alto grau de informali-
dade no mercado de trabalho. Prova disso, é a baixa perspectiva de crescimento do Produto Interno 
Bruto – PIB, de acordo com a pesquisa FOCUS do Banco Central, o mercado prevê apenas 0,81% de crescimento para 2019.

Paulo Guedes
Ministro da Economia
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GOVERNO JAIR BOLSONARO PROPÕE SALÁRIO MÍNIMO SEM AUMENTO REAL

Governo irá considerar apenas a inflação do período, hoje, o mínimo passaria de R$998,00 para R$1.040,00 em 2020.

A Comissão Mista de Orçamento – CMO aprovou no ultimo dia 08 de agosto de 2019 o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO, que fixa o salário mínimo para 2020. O texto ainda irá para o Congresso Nacional antes de ser sancionado pelo presidente.

A correção irá considerar apenas a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Ao contrário dos governos petistas 
que desde 2011, considerava também as variações do Produto Interno Bruto – PIB que gerava aumentos reais aos trabalhadores além 
da inflação do período.

ASSALARIADOS RURAIS PODEM SER PREJUDICADOS PELO DESRESPEITO DO GOVERNO 
BOLSONARO AS QUESTÕES AMBIENTAIS

Jair Bolsonaro, ex-capitão do exercito e Presidente do Brasil, em mais um de seus ensaios de limitação intelectual que possui, entrou 
em rota de colisão com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, causando a exoneração do Presidente do instituto Ricardo 
Galvão, acadêmico e com credibilidade internacional.
A crise foi iniciada no dia 18 de julho, quando foi veiculado, através de estudos do INPE que houve aumento do desmatamento na Amazônia.
Bolsonaro acusou Galvão de falsear dados sobre desmatamento. Vale destacar que o instituto possui “ou possuía” 
respeitabilidade internacional e não foi o primeiro caso de institutos criticados pelo atual governo, o Instituto Brasileiro de Estatística 
e Geografia – IBGE, outra instituição com credibilidade internacional, também sofreu com insinuações irresponsáveis de Bolsonaro.

segunda-feira 5, em entrevista à BBC. O cientista explicou a Carta Capital como a destruição da floresta afeta as vendas externas: 
“A maior parte dos países que trabalham com a questão da preservação do meio ambiente e principalmente com a do aquecimento 
global tem restrições contra os que exportam sem o que eles chamam de ‘selo verde’, uma certificação de que aquela exportação, 
principalmente de carne, mas também de grãos, não saiu de uma floresta virgem desmatada. Acontece que a competição para vender 
produtos agrícolas no mundo é muito grande e, se o Brasil desmatar a Amazônia para exportar, mesmo que seja pouco, os nossos com-
petidores vão nos acusar de usar a floresta para plantio e exportação. Isso resultará em um corte violento nas exportações brasileiras”.
As consequências aos assalariados rurais, seria na mesma dimensão, na medida que as exportações reduzem, o 
desemprego aumenta e a remuneração diminui, parte dos “custos” do prejuízo do agronegócio seria repassado aos trabalhadores.

O agronegócio, apoiador do governo, encontra-se agora 
em uma “sinuca de bico”, o setor é forte exportador de seus 
produtos e para tanto existem regras.  Para exportação dos produtos 
agrícolas, existem os “selos verdes”. Na pratica significa que os 
exportadores devem respeitar as questões ambientais, entre 
outras, o não desmatamento, limitações sobre agrotóxicos, limites de 
poluição etc.
Em reportagem veiculada na revista carta capital, Galvão indaga 
sobre esse risco. “As exportações serão violentamente afetadas 
se o Inpe parar de medir o desmatamento”, alertou Galvão na 



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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UBERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

A cada dia se torna mais comum no Brasil a modalidade de Trabalho denominada sharing economy, ou cultura de compartilhamento, 
derivada de dispositivos de tecnologia, como o aplicativo “UBER”, modalidade que fragiliza e aumenta os riscos das relações de trabalho.

De acordo com Tatiana Moreira, Advogada e sócia do escritório Melo e Isaac Advogados, esse modelo: “ Trata-se do fenô-
meno da Uberização das relações de trabalho, através da qual, há uma exploração da mão de obra, por parte de poucas e grandes 
empresas que concentram o mercado mundial dos aplicativos e plataformas digitais, que tem como principal característica, a 
ausência de qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação em relação aos “parceiros cadastrados”, como são chamados os 
prestadores de serviços. Isto porque deixam claro que têm como objeto, a prestação de serviços de tecnologia, contratados pelos “parceiros”.

O modelo é vendido como ideal, nele os trabalhadores podem ser autônomos, ter liberdades de horários e retorno financeiro mais rápido. 

A realidade é na verdade outra, os aplicativos, de acordo com 
Moreira, retêm entre 20% e 30% das receitas dos trabalhadores, 
que arcam com todos os custos (combustível, óleo, pneus, celular, 
internet, tributos, reparos etc.) e assumem danos causados por 
terceiros, ou seja, não há o mínimo de proteção das relações de trabalho.

“No Brasil, a flexibilidade do modelo, e a ausência de fiscalização, cedeu espaço para a subcontratação ou terceirização do UBER, em 
razão dos baixos valores praticados, o que torna ainda mais frágil os critérios de segurança, e agressiva a exploração da mão de obra.”

Assim, se faz necessário e com urgência a regulação dessa modalidade de trabalho no país, como é feito na Europa. 

Entretanto, o atual governo, principalmente no papel do Ministro da Economia Paulo Guedes, não vislumbra a proteção dos 
trabalhadores nessa relação, pelo contrário, as últimas alterações feitas nas leis trabalhistas “remam” em favor da uberização, o que 
trará graves consequências não apenas aos trabalhadores, mas também a quem depende deles.

PROCURE SEU SINDICATO E AJUDE A PROTEGER SEUS DIREITOS


