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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: OUTUBRO DE 2019

 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 2,55% 
INPC - SÃO PAULO: 2,54%
IPCA - NACIONAL: 2,54%
IPCA - SÃO PAULO: 2,63%

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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FERAESP PARTICIPA DE FÓRUM SOBRE LIBERDADE SINDICAL

O Fórum de Promoção da Liberdade Sindical da 15ª Região (Ministério 
Público do Trabalho - MPT), reuniu representantes do Ministério Público do 
Trabalho e de várias centrais sindicais do país (CUT, CSB, CTB, UGT, Força 
Sindical e Conlutas), além da FERAESP no auditório da IMA, em Campinas, 
com a presença de mais de 300 pessoas.
O evento teve início com a manifestação do procurador e representante 
regional da CONALIS (Coordenadoria Nacional de Promoção da 
Liberdade Sindical) do MPT no interior de São Paulo, Juliano Alexandre Ferreira. 
Ele lembrou os presentes que o Fórum nasceu do diálogo do MPT com a 
sociedade civil, em especial as entidades sindicais, com a finalidade de 
discutir temas que contribuirão para a defesa dos direitos das 
categorias laborais, a participação efetiva da classe na construção de entidades 
sindicais representativas e fortalecidas com o engajamento dos trabalhadores, 
incluindo liberdade sindical, custeio das entidades, atos antissindicais e 
dois eixos temáticos que abordarão a negociação coletiva e a tutela coletiva.

Foto: Esquerda para direita (José Correa: Advogado Feraesp, Rubens Germano: Diretor de 
Finanças Feraesp,  Dimas da Silva: Procurador Geral do Ministério Público do Trabalho e 
Jotalune dos Santos: Presidente Feraesp). Fórum realizado em 25 de outubro de 2019.

A mesa diretiva do evento contou com a presença do procurador-chefe do 
MPT Campinas, Dimas Moreira da Silva, da procuradora e representante da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Marcela Dória 
(que participou ativamente da criação do Fórum), do coordenador nacional 
da CONALIS, Ronaldo Lima dos Santos, do procurador do MPT aposentado 
e advogado, Raimundo Simão de Mello, e dos seguintes representantes de 
centrais sindicais: René Vicente (CTB), Lázaro Eugênio (CSB), João Cayres 
(CUT), Danilo Pereira da Silva (Força Sindical) e Amauri Sérgio Mortágua 
(UGT).

Neste primeiro dia de Fórum, o evento contou com a palestra de  Ronaldo L. 
dos Santos (MPT e CONALIS). Santos, destacou as políticas antissindicais na atuali-
dade e apresentou os impactos para o movimento sindical e nas relações de trabalho.
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REFORMA TRABALHISTA: APÓS 2 ANOS, INFORMALIDADE AUMENTA

Governo Bolsonaro fez nova reforma.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que, após 2 anos da reforma trabalhista do governo 
Temer (2017), o tão destacado pelo governo, há época, aumento do emprego, se transformou em precarização do mercado de trabalho.
Em novembro de 2019 o mercado de trabalho formal, ou seja, pessoas com carteira assinada, contava com 33,2 milhões de pessoas. 
Em setembro de 2019 houve redução para 33,1 milhões de pessoas, e em janeiro de 2019 reduziu-se novamente para 33 milhões de 
pessoas.

No inicio da reforma havia 23 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, esse número aumentou para 24,4 milhões, recorde 
da série histórica.

Pessoas sem carteira assinada, havia 11,2 milhões em novembro de 2017 e chegou há 11,8 milhões de pessoas, também recorde da 
série histórica.

Pessoas que desistiram de procurar emprego (desalentadas) aumentou de 4,2 milhões em novembro de 2017 para 4,7 milhões no 
mesmo mês setembro de 2019.

Trabalho intermitente

A reforma trabalhista criou a modalidade de trabalho intermitente, 
que é uma prestação de serviços em períodos alternados, em que 
o trabalhador é remunerado de maneira proporcional, somente 
pelo período trabalhado.

Essa modalidade de trabalho teve aumento em 12%. Foram
 criadas 115,3 milhões de vagas nessa modalidade entre novembro 
de 2017 e setembro de 2019, de acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

Governo Bolsonaro

Jair Bolsonaro assinou uma nova medida provisória (MP) 
em novembro deste ano. O governo nstituiu a chamada 
“carteira verde e amarela”, que na prática irá precarizar ainda 
mais as relações de trabalho, dada a quase que inexistência de 
direitos trabalhistas.

Foto: Contabeis

Foto: Divulgação
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“TRABALHO VERDE E AMARELO”: MULTA DO FGTS PODE REDUZIR 

FGTS é utilizado normalmente na aquisição de habitação.

O governo Bolsonaro lançou um novo modelo de contratação que está sendo chamada de “carteira verde e 
amarela” ou “trabalho verde e amarelo”. Na pratica, irá reduzir a já fragilizada relação de trabalho entre empregador e empregado.

Uma das mudanças dessa modalidade, vai reduzir a multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) de 40% para 20%. 
A mudança valerá para pessoas no primeiro emprego entre 18 e 29 anos e após os 55 anos, e também vai haver limitação de 
remuneração de 1,5 salário mínimo (R$1.497,00, valor atual).

Além disso, haverá redução da contribuição para o fundo de 8% para 2%. Enquanto que as empresas terão redução de 20% na 
contribuição patronal sobre a  folha.

NEGROS GANHAM 31% MENOS QUE BRANCOS

De acordo com o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatistica, através de dados da 
Sintese de Indicadores Sociais (SIS), negros recebem 31% menos que brancos.
Segundo o site conversa afiada (matéria veiculada na revista carta capital), a ren-
da média domiciliar per capita dos pretos ou pardos foi de R$ 934,00 em 2018;
 a dos brancos, de R$ 1.846,00. 

Em todos os níveis de instrução negros e pardos recebem menos que brancos. De acordo com o site, a taxa de desemprego entre os 
brancos com ensino superior é de 5,5% já entre pardos e pretos para o mesmo nível educacional é de 7,1%.

No ano de 2018, entre ocupados com ensino superior, por hora, brancos recebiam 45% mais que pardos e pretos, R$32,80 e R$22,70, 
respectivamente.

Mesmo sendo a maioria da população brasileira (55,8%), pardos e pretos, representavam 27,7% entre os 10% com maior renda 
domiciliar per capta, já brancos eram 70,6%.
 

APENAS 12,8% DOS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR SÃO NEGROS

Somente 12,8% dos negros (pretos e pardos), entre os 18 e 24 anos, são estudantes em instituições de ensino 
superior brasileiras, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2015.

Considerando a totalidade da população brasileira, são apenas 34% de negros nas universidades.

Na visão do diretor de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Julvan Moreira de Oliveira, o número é um 
reflexo da história de discriminação e segregação dos negros na sociedade brasileira. “É preciso pensar em todo o processo histórico 
que aconteceu no Brasil. O racismo foi muito forte e mesmo após a abolição da escravatura, e principalmente no início do século 
passado, as teorias racistas foram muito fortes no Brasil e  excluíram o negro de qualquer possibilidade de ascensão social.

Milton Santos; foi um dos 
mais importantes Geografo
Brasileiro

Sueli Carneiro;
importante filosofa
e ativista Brasileira

20 de novembro: Dia da Consciência Negra



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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ASSALARIADOS RURAIS: ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 

Relatório da FERAESP com captação de dados do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 
mostra o perfil dos acordos coletivos de trabalho (ACT´s) e 
convenções coletivas de trabalho (CCT´s) dos assalariados rurais 
no Estado de São Paulo. Foram destacados todos os documentos 
disponibilizados nas datas de pesquisa.

Os ACT´s e CCT´s, foram captados da Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia, através do sistema mediador.

São ao todo, cerca de 220 Sindicatos de assalariados rurais no 
Estado de São Paulo. Que representam aproximadamente 320 mil 
empregados rurais.

O relatório em primeira parte, contempla 252 ACT´s e CCT´s. Em 
segunda parte, contempla 299 instrumentos de acordos coletivos 
de trabalho. Números considerados muito baixo para o Estado.

Média dos pisos salariais: R$1.232,67

O maior piso salarial encontrado foi de R$2.152,50 na base de 
Ibirá/SP, Irapuã/SP, Sales/SP, Uchoa/SP e Urupês/SP

Menor piso salarial foi de R$1.033,18 na cidade de São Manuel – SP 

47,8% tiveram correção salarial abaixo do INPC no primeiro 
semestre 

Menor média salarial por ocupação: Trabalhador agropecuário 
geral R$1.085,94 

Maior média salarial por ocupação: Operador de colheitadeira 
R$1.882,07  

Dos 252 ACT´s e CCT´s no primeiro semestre de 2019
O subsetor da avicultura representa: 3,57% ;

 
Agricultura e Pecuária: 0,79%;

 
Avicultura e Agropecuária: 0,40%;

Avicultura e Pecuária: 0,79%; 

Avicultura e suinocultura: 0,40% ;

Café: 3,17%; 

Cana-de-açúcar: 43,25% ;

Citricultura: 16,27%;
 

Cooperativa, todos os setores: 1,98%;
 

Diversificada: 5,95%;
 

Diversificada e Citricultura: 0,79%;
 

Diversificada e Pecuária: 5,56%;
 

Diversificada, Citricultura, Avicultura, Suinocultura: 0,40% ;

Diversificada, silvicultura e Pecuária: 0,40%;
 

Fruticultura: 1,19%;
 

Não especificado: 6,35%;
 

Silvicultura: 5,56%.

Dos 299 ACT´s e CCT´s até setembro de 2019
Foram identificados: 38 CCT´s e 1 Termo Aditivo; 

253 ACT´s e 6 Termos Aditivos e  

1 acordo de autorização de trabalho nos domingos e feriados.

Quadro: Salvador Dali
Horas in itinere 

Dos 299 instrumentos considerados, 179 (59,9%) registraram 
cláusulas que mencionavam Horas In Itinere; 

Das 266 mesas de negociação consideradas, 165 (62%) 
registravam cláusulas que mencionavam Horas In Itinere em 

algum dos seus instrumentos.

Contribuições aos sindicatos 

Dos 299 instrumentos considerados, 217 (72,6%) registraram 
cláusulas relativas ao tema da pesquisa; 

Das 266 mesas de negociação consideradas, 206 (77,4%) 
registravam cláusulas relativas ao tema da pesquisa em algum 

dos seus instrumentos.
Para Jotalune Dias dos Santos, Presidente da FERAESP, o relatório 
retrata a urgência da necessidade de uma Convenção Coletiva de 
Trabalho a nível Estadual. “ Os sindicatos, de forma geral, tem 
dificuldades de fecharem ACT´s e CCT´s, principalmente após a 
reforma trabalhista (2017), que reduziu a representatividade 
dos sindicatos,  sem financiamento, não possuem quadros de 
assessoria juridica e técnica, e por consequência, diminuiu a 
defesa dos dos direitos dos trabalhadores em suas bases”.


