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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: NOVEMBRO DE 2019
(ACUMULADO - 12 MESES)

INPC - NACIONAL: 3,37%
INPC - SÃO PAULO: 3,84%
IPCA - NACIONAL: 3,27%
IPCA - SÃO PAULO: 3,66%

FERAESP PARTICIPA DE ENCONTRO COM PROCURADORES

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE TEM PARTICIPAÇÃO DA
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FERAESP AUXILIA ELEIÇÃO DO SINDICATO DE SÃO SEBASTIÃO
DA GRAMA - (Pag. 4)
O encontro que ocorreu no dia 5 de dezembro, contou, além
dos procuradores e FERAESP, com sindicatos de trabalhadores
rurais, sindicatos de trabalhadores da alimentação, Ver.di ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PUXAM ALTA DA INFLAÇÃO PAULISTA
- (Pag. 4)
(sindicato alemão), Rede Suco de Laranja e Tie Global.
A reunião teve exposição do Procurador chefe do
Ministério Público do Trabalho (MPT), Dimas Moreira. O
procurador falou sobre os relatórios e apurações do Ministério
Público (MP) e os Termos de Ajustes de Conduta (TAC) com as
empresas.
Além do procurador chefe, o encontro teve participação de
outros procuradores e de auditores fiscais do MPT.

A Rede Suco de Laranja, apresentou trabalhos desenvolvidos
no subsetor da laranja, com analise do presidente da FERAESP
Jotalune Dias dos Santos sobre as soluções aplicadas entre a
FERAESP e Rede e a importância da parceria com o Ver.di e as
relações internacionais.

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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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE TEM PARTICIPAÇÃO DA FERAESP

Seminário Internacional da Rede Suco de Laranja, aconteceu na cidade de Campinas – SP, no dia 9 de dezembro.
O seminário teve participação do Ver.di (sindicato alemão, maior sindicato do mundo), Tie global, FERAESP, Sindicatos de
trabalhadores da alimentação e Sindicatos de trabalhadores rurais.

O evento teve como pilar central os trabalhos desenvolvidos entre a Rede, FERAESP e Sindicatos nacionais. Além de apresentar a
importância desses trabalhos atrelados a Integração entre sindicatos Brasileiros e Alemão.

Foram discutidos problemas relacionados a saúde dos trabalhadores no subsetor da laranja. As categorias dos trabalhadores rurais,
alimentação e sindicato Alemão (Ver.di: Que representa trabalhadores de varias categorias), apresentaram problemas nas relações de
trabalho e possiveis soluções.
A Tie Global e Ver.di defenderam a soberania dos sindicatos
Brasileiros . E enfatizaram a importância da integração entre as
instituições.

Mapa com problemas no copo de trabalhadores no subsetor da laranja
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O SUBSETOR DA LARANJA
O estado de São Paulo é o maior produtor de laranja no Brasil. Responsável por 78,7% de toda produção nacional de 2017, de acordo
com o Censo Agropecuário do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Ainda, de acordo com o IBGE (2013, último dado disponível),
existe um contingente de trabalhadores informais (sem carteira
assinada) próximo de 60%, a nível nacional.
A FERAESP, desenvolve sistematicamente estudos para
identificar os problemas em relação aos acordos e convenções coletivas de trabalho, dada as dificuldades financeiras dos
sindicatos, estes, pela falta de arrecadação, principalmente
depois da reforma trabalhista (2017), não conseguem manter
quadros técnicos e advogados para os auxiliarem na elaboração
dos acordos.

Entre janeiro e setembro de 2019, foram identificados apenas 44
acordos e convenções coletivas de trabalho. Números muito baixo
A laranja está presente em 320 municípios paulistas que somam
para o Estado.
188 milhões de árvores plantadas em 388 mil hectares, segundo
dados do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus).
A laranja produzida para a indústria de suco é o terceiro
produto agropecuário do Estado – atrás da cana-de-açúcar e da
carne bovina – e responsável por 6,43% do valor produzido pela
agropecuária em 2017.

A citricultura paulista está concentrada em grandes propriedades.
Segundo o Fundecitrus, 66% da produção do cinturão citrícola
estão em 6,28% dos pomares.

A citricultura paulista é a principal responsável pela
primeira posição brasileira no mercado mundial de suco de
laranja. Em São Paulo são produzidos três de cada cinco copos da
bebida consumidos no mundo.
•

•
A maioria da produção desse cinturão vai para as indústrias
de suco que produzem todos os anos entre 1 milhão e 1,3 milhão
de toneladas de suco, das quais 98% são exportados.

•
São Paulo reúne os dez municípios maiores produtores
de citros no país, de acordo com o IBGE. Casa Branca foi a maior
produtora em 2018, o município produziu 564,6 mil toneladas da
fruta, gerando um valor de R$228,6 milhões.

•

O setor possui aproximadamente 50 mil empregados
(com carteira assinada) no cultivo da laranja, de acordo com
estudo da FERAESP através do Ministério da Economia.

A FERAESP identificou algumas demandas dos trabalhadores
que necessitam estar em uma convenção coletiva de trabalho,
como questões ligadas a saúde, salários, proteção trabalhista,
benefícios, entre outras. Há algum tempo a FERAESP discute com
sindicatos e federação patronal uma solução de convenção a nível
estadual.
•
Calcula-se que, com base nos dados (preliminares) do
Ministério da Economia, dos 50 mil empregados assalariados
rurais, aproximadamente 20 mil empregados possuem proteção
de acordos e convenções coletivas de trabalho e 30 mil
empregados desprotegidos.
Comparativo de remuneração média (salário mais benefícios)
entre ocupações de outros setores de atividade econômica e
subsetor
Construção civil, remuneração média de pedreiro: R$1.879,11.
Serviços, remuneração média para trabalhadores na limpeza geral:
R$1.598,73.
Subsetor da cana-de-açúcar, trabalhador no cultivo: R$1.458,14.
Cultivo de arvores frutíferas, ocupação típica de empregados na cultura
da laranja: R$1.436,15.
SUBSETOR CONCENTRADO E COM MUITAS FAZENDAS PARCEIRAS

Apesar da alta concentração do setor em grandes conglomerados como a Citrosuco Cutrale e Louis Dreyfus Group (LDC).
O setor possui muitos pequenos produtores parceiros, isso
Apesar de ser o Estado com a maior produção, entre 2018 e dificulta a identificação de problemas relacionados as relações de
2019, sindicatos da categoria tiveram dificuldades em fecharem trabalho, há uma alta fragmentação dos trabalhadores, muitas
acordos e convenções coletivas de trabalho.
vezes em lugares de dificil acesso.
DIFICULDADES EM FECHAR ACORDOS E CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO

No Estado existem aproximadamente 220 sindicatos de
assalariados rurais, que representam aproximadamente 330 mil
empregados com carteira assinada, de acordo com a Secretaria de
Relações de Trabalho do Ministério da Economia.

Dessa forma, há uma necessidade continua de instituições como
a FERAESP em identificar problemas relacionados as relações de
trabalho e dar amparo a esses trabalhadores desprotegidos e em
muitos casos até a quem tem proteção de acordos.
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FERAESP AUXILIA ELEIÇÃO DO SINDICATO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
Através de sua Secretaria de Organização Sindical, a FERAESP auxiliou na eleição do sindicato de São Bastião da Grama – SP.

A eleição contou com boa adesão dos trabalhadores.
De acordo com a Secretaria de Trabalho do Ministério da
Economia (dados de 2018), o sindicato representa
aproximadamente 320 empregados na cidade.
A FERAESP considerou a eleição satisfatória, foi mais uma
eleição com auxilio da instituição que vem apoiando eleições dos
sindicatos de trabalhadores rurais no estado.

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PUXAM ALTA DA INFLAÇÃO PAULISTA
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) paulista fechou o mês de novembro em 0,70%, acumulando no ano 3,63%.

A alta da inflação foi puxada principalmente em decorrência do grupo alimentação que teve alta de 23,32%,
especialmente por consequência do aumento do preço da carne. Transportes foi o segundo grupo com maior alta, fechou
o mês em 19,29%, seguido de habitação 15,73% e Saúde e cuidados médicos 13,04%, como apresentado no gráfico.

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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