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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).
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INPC - NACIONAL: 2,92%
INPC - SÃO PAULO: 2,72%
IPCA - NACIONAL: 2,89%
IPCA - SÃO PAULO: 2,90%

PLURALIDADE SINDICAL E O
ENFRAQUECIMENTO DOS SINDICATOS

O governo e a Câmara Federal discutem um novo modelo de
sindicatos e a tendência é o fim da unicidade sindical.
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O atual modelo sindical brasileiro tem como base a unicidade
sindical, onde é permitido apenas um sindicato por território.
A proposta da Câmara e governo é pela pluralidade sindical, ou
seja, cada empresa poderá ter seu sindicato. Por exemplo, o Banco
do Brasil poderá ter um sindicato que representam apenas seus
empregados.
O modelo é defendido pela convenção 87 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT. Entretanto, isso poderia
enfraquecer o movimento sindical brasileiro.
A pluralidade sindical em um país com dimensões continentais
como o Brasil, problemas como organização dos trabalhadores,
de pronto, seria afetada.
Haveria um enfraquecimento generalizado do sindicalismo dada
sua fragmentação.
O exemplo americano:

De acordo com Ricardo Paoletti (DIAP -01/10). Os sindicatos
americanos, ou locals, são organizados por empresa. As locals tem
poder de barganha muito limitado diante do patronal, quando há
sindicato organizado na empresa.

MERCADO DE TRABALHO NO AGRONEGÓCIO:
AUMENTO DA INFORMALIDADE E PARTICIPAÇÃO FEMININA

(Pag. 4)

E é prática em grandes empresas denunciar que as fichas
foram assinadas sob coação, e tê-las anuladas no processo.
Se a campanha prossegue, há perseguição, segundo informa
o pesquisador Steven Greenhouse ao jornal The Guardian:
20% dos organizadores sindicais, em média, são sistematicamente demitidos quando iniciam campanhas de sindicalização.

Uma das razões para o declínio na sindicalização e para a
fraqueza das locals no modelo de pluralismo sindical dos Estados
Unidos é sua pequena ou praticamente inexistente força de lobby,
ou de influência sobre o mundo político, resultado da pulverização
sindical ao longo de décadas. Para reforçar a propaganda antissindical, repete-se à exaustão entre os trabalhadores
norte-americanos o resultado da greve dos controladores
de voo do país, em 1981. Presidente na época, Ronald
Reagan decidiu demitir todos os grevistas de uma vez e
contratar substitutos que faziam filas nos aeroportos. Se isso
acontece com uma categoria tão extensa, o que fazer em uma
empresa ao se negociar direto com o patrão? argumenta Paoletti.

Em geral, as companhias devem aceitar a sindicalização de
seus empregados quando a maioria deles assina fichas de Portanto, a pluralidade sindical irá enfraquecer ainda mais o já
fragilizado movimento sindical brasileiro.
sindicalização.
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.
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BOLSONARO:TRABALHADORES IRÃO PAGAR IMPOSTO SOBRE ACORDOS TRABALHISTAS

Na segunda-feira (23/09), o governo Bolsonaro publicou a lei 13.876, a qual acrescenta alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
Até a publicação desta Lei, as partes (empregadores e empregados) podiam não pagar tributação em relação aos acordos trabalhistas.

Entretanto, a partir da publicação desta Lei, deverá incidir tributação pelo menos em parte do acordo firmado entre empregador e
trabalhador. Isso poderá dificultar futuros acordos na Justiça do Trabalho.

Assim, empresas e trabalhadores terão de pagar tributos sobre férias, 13º salário e horas extras. Com a referida Lei, o governo
Bolsonaro pretende arrecadar em dez anos R$20 bilhões.
A medida tomada pelo governo é reflexo da política de austeridade fiscal (corte de gastos do governo) adotada através do ministério
da economia de Paulo Guedes que penaliza os trabalhadores ainda mais.

Uma saída justa para a necessária arrecadação do governo, seria mudar a forma de cobrança de impostos no país, que hoje
incide em sua maior parte sobre consumo. Uma das soluções seria a cobrança da maior parte desses impostos sobre a renda, na
qual, pessoas com renda mais elevada pagariam a maior parte dos impostos, o que iria refletir na redução da desigualdade.

POPULAÇÃO RURAL GASTA MAIS COM ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A URBANA

Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF (04/10), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mostra que população
rural tem gasto maior com alimentação em relação a urbana.
De acordo com o IBGE, a proporção de gastos dos
rurais com alimentação, da renda total, é de 23,8% já a
proporção para urbanos é de 16,9%. Fora isso, famílias
rurais tem vencimentos de quase metade das urbanas.

A pesquisa revela também que alimentação, habitação e transporte comprometem, em conjunto, 72,2% dos gastos das famílias
brasileiras, no que refere ao total das despesas de consumo.

Arte: Banksy

Na comparação entre as classes extremas de rendimento mensal familiar, as famílias com rendimentos mais baixos
(até R$ 1.908,00) apresentaram uma proporção de 20,6% de despesa com alimentação fora do domicílio, contra 79,4% de
despesa com alimentação no domicílio. Já para as famílias com rendimentos mais altos (acima de R$ 23.850,00), essa
proporção, na alimentação fora do domicílio, foi de 50,3%, contra 49,7% de despesa com alimentação no domicílio, afirma a pesquisa.
Além
disso,
2,7%
das
famílias
mais
ricas,
concentram
20%
da
renda
das
famílias
brasileiras.
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SETOR AGROPECUÁRIO PAULISTA REGISTRA QUEDA NAS CONTRATAÇÕES

De acordo com a Secretaria do Trabalho – ST, do Ministério da Economia e através do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados – CAGED, o setor agropecuário no Estado de São Paulo registrou redução de novos admitidos entre julho e agosto de
2019. A variação foi negativa em 49,68%, passou de 20.559 mil admitidos em julho para 13.735 em agosto.
Esse efeito é comum dado o inicio da safra em meses anteriores,
período de maior contratação. Entretanto, se comparado os
meses de agosto de 2018 e 2019, houve redução de. 4,07% nas
contratações. Foi de 14.295 mil novos empregados em agosto de
2018 para 13.735 mil em agosto de 2019.
Por outro lado, as demissões reduziram-se em 9,08% entre julho e agosto de 2019. Com (-14.984) mil empregados demitidos em
julho e (-13.736) mil em agosto. Em 2018 no mesmo período, houve aumento nas demissões em 9,77%
(-13.181 para julho e -14.470 para agosto).
O setor acumula saldo total no ano de empregados, até agosto de 2019, de 29.092 mil empregados, diferença entre admitidos
(154.405 mil) e demitidos (-125.313 mil). Destaca-se que os dados do CAGED são de trabalhadores formais, ou seja, com carteira
assinada.

GANHO REAL DO SALÁRIO MÍNIMO: CONGRESSO PODE DISCUTIR ALTERNATIVAS

Foto: Divulgação

Instituições e congressistas pressionam o Presidente da Câmara Em 2004, após acordo com entidades representativas de
dos Deputados, Rodrigo Maio (DEM-RJ), para recolocar na pauta aposentados e o governo foi estipulada regra que
garantia o ganho real do salário mínimo e levava em
uma solução para a volta do aumento real do salário mínimo.
conta a inflação pelo INPC do ano anterior mais o
O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.
juntamente com congressistas, tiveram reunião no dia 02 de
outubro com Maia e discutiram alternativas para a volta da Caso o crescimento do PIB fosse negativo, o valor considerado
para esse indicador na fórmula seria zero. Logo depois virou lei,
politica de reajuste real do mínimo.
mas acabou perdendo a validade no ano passado. Ou seja, o míniEntre as certezas discutidas estava a não retomada do aumento mo deste ano só levou em conta a inflação acumulada. Em 2018, o
INPC variou 3,43% (DIAP).
pela inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB.
Ainda não foram destacadas, mas Rodrigo Maia deve houvir e
colocar na pauta de votações possíveis alternativas.
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MERCADO DE TRABALHO NO AGRONEGÓCIO:
AUMENTO DA INFORMALIDADE E PARTICIPAÇÃO FEMININA

Estudo do Cepea (Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada), da Esalq/USP, mostra aumento da informalidade,
participação feminina e do nível médio da qualificação no agronegócio
brasileiro.

Embora ainda haja maioria masculina no setor, a participação das mulheres aumentou e chegou há um contingente de
de 5.795.607 milhões de trabalhadoras no segundo trimestre
de 2019. Aumento de 3,79% em relação ao mesmo trimestre de
2018 e 2,31% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O setor
do agronegócio conta com mais de 18 milhões de trabalhadores
no Brasil.

Em relação às posições na ocupação e categorias de emprego,
na comparação entre o segundo trimestre de 2019 e o mesmo
período de 2018, houve crescimento, principalmente, no
número de trabalhadores atuando por conta própria (5,19 %) e no
número de empregados sem carteira de trabalho assinada
Mudanças
(1,66%), enquanto para os empregadores, houve redução (2,81%)
Entre 2012 e 2018, a participação de residentes do meio rural
no mesmo período, afirmo o Cepea.
atuando em empregos não agrícolas cresceu de 41,5% para 47,5%.
Já na comparação do primeiro com o segundo trimestre de 2019,
o aumento de pessoas sem carteira assinada cresceu 3,8%, ante A participação da agroindústria no total de empregos não
aumento de 1,4% de pessoas com carteira assinada.
agrícolas dos residentes rurais variou entre 8,4% e 9,8% de
2012 a 2018, não tendo apresentado uma tendência geral.
E, entre as agroindústrias, destacam-se a agroalimentar e as
indústrias de madeira, móveis de madeira, papel e celulose.

Em 2018, o salário médio esperado de um trabalhador rural
no setor não agrícola era de R$ 1.191, apenas 11% superior ao
rendimento médio no setor agropecuário. Segundo pesquisadores
do Cepea, isso reflete o fato de que 49,9% dos residentes rurais
ocupados no setor não agrícola estavam engajados em atividades
com rendimentos médios iguais ou inferiores ao da agropecuária.

Quanto ao nível de escolaridade houve crescimento,
segundo o estudo, em relação ao nível de escolaridade, a
queda no número de pessoas sem instrução (ou com até 1 ano de
estudo) ocupadas no agronegócio foi de 7,92% na comparação
entre abril a junho de 2019 e o mesmo período de 2018. No
entanto, ao longo de 2019, não houve mudança relevante no
número de ocupados nessa categoria de instrução. Já para as
categorias de ensino médio ou superior, houve crescimento do
número de ocupações na comparação com o segundo trimestre
O câncer de mama é segundo tipo que mais acomete
de 2018 – sendo observada, então, a continuidade do movimento brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que
de aumento do nível médio de instrução do setor.
afetam o sexo feminino. Para o Brasil, foram estimados 59.700
casos novos de câncer de mama em 2019, com risco estimado de
56 casos a cada 100 mil mulheres.
Os principais sinais e sintomas da doença são: caroço (nódulo),
geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama
avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico
do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos
mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço
ou na região embaixo dos braços (axilas).

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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