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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-los(a).

ÍNDICES - REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2019
(ACUMULADO - 12 MESES)
INPC - NACIONAL: 3,28%
INPC - SÃO PAULO: 3,28%
IPCA - NACIONAL: 3,43%
IPCA - SÃO PAULO: 3,60 %
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Foto: Terra indígena Tenharim do igarapé preto, Amazônia

Grandes empresas como: JBS, Bunge e Santander são apontadas como
cumplice do desmatamento, de acordo com reportagem veiculada no jornal
Folha de São Paulo (09/09). O estudo é da organização não governamental
(ONG) Amazon Whatch.
A investigação da ONG ocorreu no final do mês de julho de 2019. O
objetivo foi identificar as ligações entre os locais de desmatamento e as grandes
corporações.
O estudo, concluído em abril, investigou relações comerciais de 56 empresas
autuadas pelo Ibama nos últimos dois anos com marcas consumidas na
Europa e nos Estados Unidos, segundo a reportagem.
Entre as grandes corporações que compram produtos de empresas que
cometem infrações estão os maiores frigoríficos brasileiros, como o grupo
JBS e grandes multinacionais do grupamento de produção da soja: Bunge e
Cargill.

Em 2018, o então ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, divulgou
estudo revelando que a soja ocupa ilegalmente 47,3 mil hectares de floresta
desmatada
da
Amazônia,
aumento
de
27,5%
na
comparação com o registrado na safra anterior (37,2 mil hectares).

Além disso, existem o comercio ilegal de madeira, que completam esse
“tripé”
de
violaçãoes
em
ralação
ao
meio
ambiente.
Entre janeiro e agosto de 2019, houve aumento de 91% no desmatamento
da Amazônia. Uma área de 6.404,4 km².

AÇÕES DO GOVERNO BOLSONARO EM RELAÇÃO
AO MEIO AMBIENTE
Com medidas, governo enfraqueceu o combate as violações
ambientais
Ministério do meio ambiente: Corte de R$187 milhões no
orçamento
IBAMA: Corte de 38% no orçamento para prevenção e
controle de incêndios florestais
ICMbio: queda de 23% nas multas contra a flora
Fundo Amazônico: Europa cortou recursos devido a
flexibilização das ações do governo
Fonte: Repórter Brasil

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.

Fundada em 1989
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FERAESP PARTICIPA DE ATIVIDADES JUNTO A REDE SUCO

Encontro realizado entre os dias 9 e 10 de setembro em Botucatu – SP, contou com a participação da FERAESP.

As atividades foi mais uma iniciativa da Rede Suco de Laranja, que contou com a participação de Diretores da FERAESP, Sindicatos
e Trabalhadores. Foram, através de atividades em grupo, desenvolvidas atividades que simulam a vida cotidiana dos trabalhadores,
com a preocupação de solucionar problemas relativos à saúde.

A iniciativa da parceira da FERAESP, a Rede Suco, vem desenvolvendo ao longo do ano de 2019 varias atividades no intuito de
solucionar problemas relacionados a vida laboral dos trabalhadores, em conjunto, inclusive, com organizações internacionais ligadas
as relações de trabalho.

NOVAS REFORMAS SINDICAL E TRABALHISTA

Através do Grupo de Altos Estudos do Trabalho – GAET,
governo avalia nova reforma Sindical e trabalhista.
O GAET, irá formar 4 grupos temáticos para discutir as novas
mudanças estruturais nas entidades sindicais e relações de
trabalho.

Uma das principais mudanças que já está na pauta de discussão
a algum tempo, através de uma PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) é a Pluralidade Sindical. A ideia do grupo é
acabar com a Unicidade Sindical, assim poderá haver mais de
uma organização sindical por categoria profissional na área.
Grupos temáticos a serem discutidos pelo GAET

Grupo de Estudo de Trabalho e Previdência

1) Economia do Trabalho;
2) Direito do Trabalho e Segurança Jurídica;
3) Trabalho e Previdência; e
4) Liberdade Sindical.

Este grupo vai estudar, sob a coordenação do presidente da
Fundacentro, Felipe Mêmolo Portela, os seguintes temas:

1) a eficiência do mercado de trabalho e das
políticas públicas para os trabalhadores;
2) a informalidade;
3) a rotatividade da mão de obra; e
4) o futuro do trabalho e novas tecnologias.

Grupo de Estudo de Liberdade Sindical
Este grupo, coordenado pelo professor da USP, Helio Zylberstajn,
vai tratar:

1) insalubridade e periculosidade;
2) regras de notificação de acidentes de trabalho (CAT);
3) Nexo Técnico Epidemiológico;
Grupo de Estudo de Economia do Trabalho
4) efeitos previdenciários de decisões da Justiça do Trabalho; e
Este grupo, coordenado pelo professor do Insper, Ricardo Paes de 5) direitos do trabalhador decorrentes de benefícios previdenciários.
Barros, vai estudar e apresentar diagnóstico e propostas sobre:

Grupo de Estudo de Direito do Trabalho e Segurança Jurídica

1) do formato de negociações coletivas;
2) da representatividade nas negociações coletivas; e
3) do registro sindical.

Vai elaborar, sob a coordenação do ministro do TST, Ives
Gandra Martins Filho, estudos, com diagnóstico para: De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar – DIAP. O GAET vai se reunir mensalmente.
1) a simplificação e desburocratização de normas legais;
E extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação
2) a segurança jurídica; e
do secretário de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e
3) a redução da judicialização.
Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.
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CRESCE A INFORMALIDADE NO MERCADO DE TRABALHO
Dos novos empregos criados, 75% são de trabalhadores em condição de informalidade.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a informalidade no mercado de trabalho aumentou no
comparativo entre o primeiro e segundo trimestre de 2019.

Embora a taxa de desemprego diminuiu entre o primeiro e segundo trimestre de 2019, de 12,5% para 11,8% (12.569 milhões de
pessoas na condição de desemprego). A informalidade bateu recorde no mercado de trabalho brasileiro.

Entre o 1º e 2º trimestre, trabalhadores por conta própria aumentou de 23.884 milhões para 24.227 milhões,
variação de 1,44%.
No mesmo período, trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, aumentou de 11.217 milhões para 11.658 milhões,
variação de 3,93%.

O rendimento apresentou queda de 1,3% (julho). Ou seja, o aumento da informalidade veio com redução dos rendimentos.
O setor agropecuário, de acordo com o IBGE (2013), tem 60% de trabalhadores na condição de informalidade. Alguns grupamentos
setoriais como o café, o nível de informalidade pode ser ainda maior indaga o Presidente da FERAESP, Jotalune Dias dos Santos.

INFORMALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Trabalhadores por conta própria, também teve aumento no Estado de São Paulo. Passou de 4.727 milhões de pessoas no primeiro
trimestre para 4.870 milhões no segundo trimestre de 2019. Variação de 3,03%.

Já pessoas que trabalham no setor privado sem carteira assinada no Estado, aumentou de 2.361 milhões de pessoas para 2.411
milhões, no comparativo entre o 1º e 2º trimestre. Variação de 2,12%.
O rendimento também acompanhou a tendência brasileira, teve variação negativa em 0,90% no período analisado.

DESEMPREGADOS QUE PROCURAM EMPREGO HÁ MAIS DE 2 ANOS
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Mais de um quarto (26,2%) dos desempregados procuram trabalho há no mínimo dois anos, o que
equivale a 3,347 milhões de pessoas nessa condição. Esses números do segundo trimestre são os maiores
desde 2012, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) .
Em um ano, houve acréscimo de 196 mil pessoas que estão à procura de emprego há dois anos ou mais.
P. 3

AMÉRICA LATINA E CARIBE: DESENVOLVIMENTO RURAL É CHAVE PARA O FUTURO DA REGIÃO
Coleção conta com 33 documentos e 90 especialistas.

Série de estudos da Organização das Nações Unidas – ONU,
aborda as temáticas Alimentos, Agricultura e Desenvolvimento
Rural na América Latina e Caribe.

Através da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentos – FAO e Instituto de Estudos do Peru – IEP, os autores
debruçam em estudos e reveem consequências para a região.

RIQUEZA DA REGIÃO

As áreas rurais da região contam com significativo capital natural. Um dos principais aspectos do mundo rural,
destacado por vários autores, é a enorme riqueza das áreas rurais: de acordo com o documento “Estado e Perspectivas dos
Recursos Naturais e Ecossistemas”, a região possui capital natural (terra, florestas) e recursos não renováveis (petróleo, gás e
minerais) que contribuem com 17% do crescimento de sua riqueza. É a segunda região global com a maior contribuição do capital
natural para sua riqueza.

De acordo com o documento “Desenvolvimento Rural Sustentável”, 90% do território da América Latina e Caribe podem ser
considerados rurais. O setor agrícola é o principal setor exportador de bens da região.
Segundo Caroline Trivelli, principal pesquisadora do IEP, “O rural na América Latina e no Caribe é de importância planetária.
Alimentamos uma parte importante do planeta. O mundo rural não é apenas agricultura, mineração e florestas, mas é essencial
enfrentar as mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade”.

RECURSOS NATURAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A América Latina e Caribe, conta com a maior reserva de terras aráveis do mundo (576 milhões de hectares,
equivalente a 30% do total mundial), 30% das reservas de água renovável do planeta; 25% das florestas; 46% das florestas
tropicais; e 30% da biodiversidade mundial. A previsão é que até 2050 a região vai alcançar, em média, mais 2 graus de temperatura.

OS DESAFIOS SOCIAIS E MUDANÇAS NOS SISTEMAS ALIMENTARES
Entre 2000 e 2017 a região conseguiu reduzir o número de população subnutrida, passou de 62,6 milhões para 39,3 milhões de
pessoas, quatro vezes melhor que a média mundial.
DESAFIOS EM RELAÇÃO A POBREZA E MIGRAÇÃO
Após 20 anos de redução da pobreza, a região passou de 46,7% para 48,6%, aumento de 2%. Aliado às mudanças climáticas, à
insegurança e à violência, a região está impulsionando a migração.

“Os migrantes da América Latina e Caribe são estimados em 28,5 milhões de pessoas, representando 4,8% de sua população total.
Desde 1970, o peso dos migrantes intra-regionais aumentou de 24% para 63% do total de migrantes na região em 2010”. Explica
Fernando Soto-Baquero no documento “Migração e Desenvolvimento Rural”.

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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