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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: ABRIL DE 2020

 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 2,46% 

IPCA - NACIONAL: 2,40%

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 ALERTA PARA A NÃO CORREÇÃO SALARIAL 
DURANTE  A CRISE

A esquerda, secretário geral da FERAESP, Wilson Rodrigues e a direita o presidente 
Jotalune Dias dos Santos.

De acordo com fontes ligadas ao subsetor sucroenergético do 
estado de São Paulo, algumas unidades produtoras de cana 
(etanol e açúcar) estão elaborando acordos coletivos e convenções 
coletivas de trabalho com correção salarial zero aos trabalhadores. 
As usinas estão usando a crise do coronavírus como argumento.

As unidades produtoras ao negociar os acordos e convenções, estão 
efetuando projeções de produção e lucro a partir da crise que teve 
início em meados de março de 2020 no país.

De acordo com o portal especializado no subsetor, 
NOVACANA.COM, “o Brasil alcançou a maior produção de etanol 
da história, com um total de 35,6 bilhões de litros provenientes da 
cana-de-açúcar e do milho. Isso representa um acréscimo de 7,5% 
em comparação a 2018/19. A confirmação de recorde é do 4º 
Levantamento da safra 2019/20 de cana”, veiculado em 23 de 
abril de 2020.

Jotalune Dias dos Santos, presidente da FERAESP, julga 
inadmissível que os trabalhadores não recebam os reajustes, pois 
não são justificáveis, mais do que isso, está federação orienta a 
correção com base nos ganhos reais dos salários. Os sindicatos 
devem ficar atentos para não assinar acordos e convenções que 
prejudiquem os trabalhadores e beneficie apenas os emprega-
dores. 

Todas as atitudes possíveis para coibir a precarização do trabalho 
serão adotadas pela FERAESP, seja via Ministério Público do Tra-
balho (MPT) ou por ações que julgamos necessárias.

Leia a circular (02/2020) completa com as orientações aos 
dirigentes sindicais e trabalhadores no site oficial da FERAESP: 

www.feraesp.org.br, no link: “informativos”.
Arte: Banksy
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DEFLAÇÃO: POR QUE A REDUÇÃO GENERALIZADA DOS PREÇOS PODE NÃO SER BOA

Ministro da Economia, Paulo Guedes

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação para o mês de abril, IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo), teve deflação de (-0,31%). 

Deflação é a redução generalizada dos preços (níveis negativos), o que pode indicar recessão e, não pode ser confundida com redução 
da inflação, ou seja, neste último caso, há uma elevação mais lenta da inflação.

Segundo o IBGE, a redução nos preços dos combustíveis foi o agregado que mais teve impacto na queda.
A queda no grupo dos Transportes (-2,66%) deve-se sobretudo ao recuo observado nos preços dos combustíveis (-9,59%), em 
particular da gasolina (-9,31%), que apresentou o maior impacto individual negativo no índice do mês (-0,47 p.p.). Houve quedas no 
preço desse combustível nas 16 regiões pesquisadas, sendo a maior em Curitiba (-13,92%) e a menor no Rio de Janeiro (-5,13%). 
Além da gasolina, o etanol (-13,51%), o óleo diesel (-6,09%) e o gás veicular (-0,79%) também apresentaram queda em abril.

Mas, por que a deflação pode ser ruim?

Deflação, assim como inflação em níveis elevados, são indicadores ruins da economia. Quando a economia se deflagra com o 
fenômeno da deflação, isso indica alguns fatores como: redução do nível de confiança das pessoas e por isso tendem a poupar e dois 
fatores principais da atual conjuntura socioeconômica do País, a demanda diminuiu em função da redução salarial, as pessoas não 
possuem poder de compra e por isso diminuem o consumo, assim como o alto nível de desemprego e informalidade.

Portanto, o conjunto de fatores; crise (por consequência do coronavírus), falta de confiança das pessoas, desemprego, redução de 
salário e informalidade, impactaram na deflação de abril. Uma solução para tal fenômeno seria através dos gastos públicos, com 
incentivo a renda e emprego (formal). Entretanto, o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), através do ministério da Economia 
de Paulo Guedes, reluta em ainda reafirmar as políticas de viés neoliberal, que irá causar sérios danos na desigualdade social nos 
próximos anos.

ALIMENTOS E BEBIDAS: ITENS DE MAIOR PESO PARA OS MAIS POBRES TEVE AUMENTO EM ABRIL

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a inflação de abril teve queda de (-0,31%), maior redução 
em 22 anos no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), inflação oficial do país. Entretanto, os itens de maior peso 
para famílias de baixa renda, alimentação e bebidas teve alta de 
0,35%. Com atualização em 8 de maio.

A maior contribuição positiva no índice do mês (0,35 p.p.) veio 
de Alimentação e bebidas (1,79%), que acelerou em relação ao 
resultado do mês anterior (1,13%). A alimentação no domicílio 
passou de 1,40% em março para 2,24% em abril, com destaque 
para as altas da cebola (34,83%), da batata-inglesa (22,81%), do 
feijão-carioca (17,29%) e do leite longa vida (9,59%), afirma o 
Instituto.

De acordo com o IBGE (2019), famílias de baixa renda que recebem 
até R$1.900,00 por mês, gastam cerca de 61,2% com alimentação 
e habitação, este último item ficou estável em abril em (-0,02%).

O IPCA acumulado nos últimos 12 meses fechou em 2,40%, contra 
3,30% em março, influenciado principalmente pela redução dos 
preços dos combustíveis, item de maior impacto para famílias de 
alta renda.
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RECEITA FEDERAL MIRA SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS NO SUBSETOR DA LARANJA

Denominada “Operação Citrus” e iniciada em 2019, a Receita Federal, do ministério da Economia, investiga sonegação de tributos na 
exportação de suco de laranja.

“Após fazer uma "análise aprofundada" e ter realizado fiscalizações em empresas do setor, a Receita identificou que cerca de 85% das 
exportações de suco de laranja das maiores empresas do País eram destinadas a empresas do mesmo grupo sediadas no exterior.”

De acordo com o Fisco, em alguns casos o produto teria sido exportado com valor de até 30% menor dos praticados no exterior.
O Fisco federal estima que até R$ 2,5 bilhões em tributos tenham deixado de ser recolhidos anualmente nos últimos cinco anos, 
afirma a seção de Comunicação Institucional da Receita Federal.

As operações com partes relacionadas estavam entre as principais ações de fiscalização da Receita em 2019, conforme o Plano Anual 
de Fiscalização.

DÓLAR ALTO PODE BENEFICIAR O AGRONEGÓCIO

Com isso a flexibilização das relações de trabalho pode não ser necessária no setor.

Com a cotação do dólar a R$5,86, fechamento do dia 12 de maio e, com acumulo de alta no ano de 46,17%, o setor do agronegócio 
brasileiro pode ser o maior beneficiado.

 Mesmo com a alta dos preços dos insumos importados o que encarece a produção, a alta do dólar pode compensar os custos, pois o 
setor não importa 100% dos insumos, desta forma, o dólar alto pode beneficiar os produtores do agronegócio.

Com os preços maiores que os custos de produção, dado o efeito do dólar alto, entre 2000 e 2011, os preços em dólares dos produtos 
agropecuários brasileiros subiram 124%, afirma o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de 
São Paulo (USP).

Crise do coronavírus e taxa de juros baixa, Selic a 3%, também 
interferem na alta do dólar, o capital especulativo diminui, dada a 
menor atratividade e expectativa futura. 

Além disso, o risco político, em decorrência da instabilidade 
do governo Jair Bolsonaro, (sem partido), também contribui, 
inclusive para investimentos diretos. 

Dessa forma, o setor pode ter “combustível” suficiente para a 
manutenção do emprego e, portanto, não há a necessidade de 
flexibilização das relações de trabalho como as propostas pelo 
governo e acolhida pelo Superior Tribunal Federal (STF).

   Presidente Jair Bolsonaro



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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PERDA DE RENDA NA CRISE AFETA 90% DOS TRABALHADORES INFORMAIS

As estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
mostram que cerca de 90% dos trabalhadores informais da 
América Latina e Caribe vão perder renda, com isso haverá 

aumento acentuado da pobreza.

“Após essa crise, será necessário reconstruir o mercado de trabalho e é importante que isso inclua medidas para enfrentar o problema 
do emprego informal em toda a sua complexidade”, afirmou o diretor da OIT para a América Latina e o Caribe, Vinícius Pinheiro. 

“A construção de um novo normal no mundo do trabalho deve ser apoiada por políticas de universalização da proteção social e de 
formalização do emprego”. (portal da Organização das Nações Unidas - ONU, 5 de maio).

De um total de 292 milhões de pessoas trabalhando na América Latina e Caribe, 158 milhões trabalham na condição de informalidade. 
Taxa média regional de 54%.

Assim, 90% dos trabalhadores na região estão sendo 
afetados pela crise do coronavírus, o que equivale a 148 milhões de 
pessoas ou 48% do total de postos de emprego.

As estimativas dão conta de que, a crise gerou perda de 60% 
na renda dos trabalhadores informais no mundo. Já na América 
Latina e Caribe a perda foi de 80%.

A crise pode gerar 54% mais trabalhadores informais na região, a 
expectativa é que passe dos 36% antes da crise para 90%.

“Grande parte do emprego informal é caracterizada por instabilidade, baixa renda, inexistência de proteção social frente a 
emergências de saúde ou situações como desemprego e ausência de direitos trabalhistas. Na América Latina e no Caribe, 59% das 
pessoas com emprego informal trabalham por conta própria, enquanto 31% estão empregadas em micro e pequenas empresas com 
entre dois e nove funcionários”, afirma a OIT.

As consequências para o meio rural serão ainda mais acentuadas do que para o meio urbano, o setor agropecuário é caracterizado 
pela alta taxa de informalidade (maior em comparação ao urbano), por isso demandará ainda mais politicas de recuperação e de 
proteção.

DIEESE OFERECE CURSOS ONLINE GRATUITOS SOBRE TRABALHO E SINDICALISMO

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), através da escola DIEESE de Ciências do Trabalho, 
oferece cursos gratuitos sobre trabalho e sindicalismo. 

Os cursos estão disponíveis na plataforma da escola online.
Acesse: https://ead.escoladieese.edu.br/ e saiba mais.


