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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: JANEIRO DE 2020

 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 4,30% 

IPCA - NACIONAL: 3,78%

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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PORTARIA ACABA COM INSALUBRIDADE POR CALOR 
A CÉU ABERTO

Portaria 1.359 de 09 de dezembro de 2019 – Retrocesso e prejuízo, 
principalmente ao trabalhador rural e da construção civil.

Em dezembro de 2019, foi publicada a portaria 1.359 no Diário 
Oficial da União (DOU), em que é aprovado o anexo 3 da Norma 
Regulamentadora número 9 (NR – 9). 

A portaria, mesmo falando das Normas de higiene ocupacional 
(NHO) da FUNDACENTRO, que impõe parâmetros de exposição 
ao sol, dispõe sobre o fim da insalubridade por calor a céu 
aberto. Na prática, o trabalhador, principalmente rural e da 
construção, será prejudicado tanto do ponto de vista da saúde como 
financeiro.

O enquadramento a exposição ao calor era de 2º grau, ou seja, 
20% de acréscimo salarial retirado e com sérios riscos à saúde do 
trabalhador, que pode, entre outras, desenvolver câncer de pele 
causado pela exposição excessiva ao sol.

TAXA DE INFORMALIDADE BATE NOVO RECORDE

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa média de desemprego caiu em 16 
estados no ano de 2019, recuou para 11,9% neste ano, contra 
12,3% em 2018.
Amapá e Bahia, foram os estados com os maiores registros, 17,4% 
e 17,2% respectivamente.
O estado de Santa Catarina foi o que registrou a menor taxa, de 
6,1%.
Entretanto, a taxa média de informalidade registrou novo 
recorde nacional, fechou o ano em 41,1%.
Os estados com as maiores taxas de informalidade foram: Pará 
(62,4%), Maranhão (60,5%) e a menor em Santa Catarina (27,3%).

Evolução da taxa de informalidade (população ocupada – Brasil)

2016: 39,0%
2017: 40,2%
2018: 40,8%
2019: 41,1%

Além disso, o percentual de contribuintes a Previdência Social foi 
de 62,9% em 2019, menor taxa registrada em seis anos. Em 2018 
o percentual foi de 63,5%.
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INFLAÇÃO É MAIOR PARA FAMILIAS MAIS POBRES

Arte: Paulo Ito
O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda é calculado com base nas variações de preços de bens e serviços disponíveis no Sistema 
Nacional de Índice de Preços ao Consumidor (SNIPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Indicador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), registrou inflação maior para famílias com menor renda em dezembro 
de 2019.

De acordo com o IPEA, famílias com renda menor, apontou no mês de dezembro inflação de 1,19%, enquanto famílias mais ricas 
registrou 0,99%.

Os preços dos alimentos foi o “vilão” para as famílias mais pobres. Além das carnes que fechou o mês com alta de (18,1%); tubérculos 
(batata, cebola...) teve aumento de (6,4%), cereais (5,73%) e aves e ovos (4,48%). Para os mais ricos, as passagens aéreas foi a que 
mais teve impacto no indicador, em (15,6%).

Segundo o IPEA, a variação acumulada nos últimos 12 meses, foi a maior dos últimos 2 anos.

O acumulado em 2019 para famílias de renda menor foi de 4,43%, já para famílias ricas, renda alta, a inflação foi de 4,16%, ou seja, 
0,27% menor.

São consideradas classe de renda mais baixa as que recebem até R$1.643,78 por mês. Famílias consideradas de renda alta, recebem 
acima de R$16.442,40 ao mês.

As variações acumuladas, demonstra que, quanto maior a renda menor a inflação. 

Variação acumulada em 2019 para todas as classes:
Renda muito baixa: 4,43%

Renda Baixa: 4,36%
Renda média-baixa: 4,28%

Renda média: 4,29%
Renda média-alta: 4,10%

Renda alta: 4,16%

Gráfico com evolução da inflação por faixa de renda e comparativo com a Inflação oficial (IPCA). Elaboração e imagem IPEA.
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CARTEIRA DE TRABALHO VERDE E AMARELA

Arte: Contabeis / R7

As regras são diferentes da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), são elas:

•O contrato nesta modalidade tem duração de 24 meses.
•Não é permitido a demissão de antigos funcionários para contratar nesta modalidade.

•As empresas podem ter em seu quadro 20% dos funcionários nesta modalidade.
•Após 24 meses automaticamente valem as regras da CLT

•A remuneração é de até R$1.497,00
•O empregado poderá acordar com o empregador o 13º salário, férias proporcionais com acréscimo de um terço, por mês.
•Os empregadores não pagarão alíquotas para o sistema S, do salário educação e da contribuição patronal de 20% para a 

            previdência social. 
•Os empregadores terão uma redução de tributos em até 34%.
•Os trabalhadores podem receber até 80% menos das verbas.

•Para compensar o governo quer cobrar alíquota do seguro desemprego do trabalhador.
•FGTS: O depósito será de 2% do salário e não de 8% como na CLT. Na demissão o trabalhador receberá 50% de multa do fundo, até 

em caso de demissão por justa causa.
•Horas extras: no máximo duas horas por dia. Horas adicionais deverão constar em acordo individual ou em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho. Acordos individuais poderão ser feitos individualmente para a compensação das horas no mesmo mês. Remu-

neração da hora extra será de no mínimo 50%.
•Seguro desemprego: requisitos legais.

Além disso, em audiência pública, no Senado Federal, no dia 13 de fevereiro de 2020, o Ministério Público do Trabalho (MPT), 
argumentou que a MP, dificultará a atuação do MPT em ações civis públicas e na elaboração dos Termos de Ajustes de Conduta (TACs), “A 
medida provisória que cria o chamado Contrato Verde e Amarelo (MP 905/2019) dificulta o repasse de recursos de termos de ajuste de 
conduta (TACs) e ações civis públicas a comunidades prejudicadas por irregularidades trabalhistas”.

A medida é considerada desumana pela FERAESP e, a previsão é de geração de poucos empregos com reduzido direitos trabalhistas 
como a MP prevê e, ainda, deve aumentar a rotatividade no trabalho.

Essa medida, segundo o procurador Marcio Amazonas, secretário de Relações Institucionais do MPT, “faz com que os valores de 
multas e indenizações oriundos da atuação do MPT deixem de ser aplicados em ações sociais como a construção de hospitais e 
sejam direcionados ao orçamento único do Tesouro Nacional. Com isso, iniciativas do MPT que geram impacto positivo na sociedade 
poderão deixar de ser realizadas”.

Arte: Manifestação de Antonio Berni

Medida Provisória (MP) 905 de 2019.

Criada para “estimular” a contratação 
de jovens com idade entre 18 e 29 anos 
que ainda não conseguiram o primeiro 
emprego, ainda precisa ser aprovada pelo 
congresso, entretanto como é uma medida 
provisória, as regras já estão valendo.



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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PAULO GUEDES: PARASITAS, DISNEY E “NEGÓCIOS OCULTOS”

Foto: Paulo Guedes, ministro da Economia
O ministro da Economia, Paulo Guedes, em discursos em várias instituições e fórum, desferiu críticas a servidores públicos, 
trabalhadoras domésticas, população mais pobre etc. Algumas foram elencadas aqui e, sinteticamente, demonstrada contradições do 
executor do ministério mais importante do governo.  

Em discurso na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2020, Paulo Guedes comparou servidores públicos 
a “parasitas”. Guedes, filho de servidora pública do Instituto de Resseguros do Brasil, disse: “O governo está quebrado. Gasta 90% 
da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem 
estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita (...)”.

Paulo Guedes, possui graduação em economia pela Faculdade de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 
Universidade Pública), estudou no Departamento de Economia da Universidade de Chicago, com bolsa do CNPQ (Programa público 
de incentivo a pesquisa), além de ter estudado no Colégio Militar de Belo Horizonte, outra instituição Pública.

Na quarta-feira, do dia 12 de fevereiro de 2020, o ministro ao comentar sua não preocupação com a alta do dólar frente ao real, que 
chegou a R$4,35, recorde, disse que quando a moeda estava baixa, todos viajavam para o exterior, inclusive empregada doméstica: 
“Empregada doméstica indo para a Disney direto, uma festa danada”, disse.

Além da polêmica gerada no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro disse que o principal problema do meio ambiente é 
a pobreza: “O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer”, afirmou.
A alta do dólar, pode entre outros, afetar a inflação e custos para as empresas, com impactos no mercado de trabalho. 

Empregadas domésticas viajando para a Disney são reflexos da redução da desigualdade de renda, como ganhos reais nos salários, 
em governos anteriores, ao que parece não ser uma preocupação do ministro, que inclusive, responsabiliza os mais pobres pela 
degradação do meio ambiente e com isso, retira a responsabilidade real, de desmatamentos de florestas, por exemplo, de 
latifundiários, como os ocorridos em 2019.

Pedido de afastamento do ministro

Guedes ao que parece, ainda não desvinculou a vida de investidor financeiro a de ministro da Economia, mesmo após um ano de 
governo. Ao que indica, Guedes pode estar cometendo crime de responsabilidade.

O Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu na segunda feira, dia 17 de fevereiro de 2020, um pedido de afastamento de Paulo Guedes. 
O documento, segundo a revista Carta Capital, aponta para conflito de interesses em relação ao “posto Ipiranga”, com risco desse 
conflito se tornar algo mais grave.

Guedes continua socio de empresas de forma disfarçada, o que acarreta em crime, pois, como ministro, ele pode beneficiar essas 
empresas.

O pedido de afastamento foi feito pelo Deputado Paulo Ramos (PDT-RJ), o Deputado, através de documentos de juntas comerciais, 
convenceu-se de que há “negócios ocultos” por parte do ministro.

O pedido que pode acarretar em crime de responsabilidade, tem como base a Lei 8.429 de 1992. 


