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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: MAIO DE 2020
 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 2,05% 

IPCA - NACIONAL: 1,88%

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 DISCUTE TRABALHO NA LARANJA EM 
REUNIÃO ONLINE

A FERAESP destacou e sugeriu medidas de prevenção que 
vem desenvolvendo desde o inicio da crise, com base em 
documentos do Ministério Público do Trabalho (MPT) que 
pede a tomada de decisões rápidas e objetivas em relação a 
proteção da saúde dos trabalhadores de forma transparente. 

Além de fortalecer que não irá aceitar a precarização do trabalho em 
outras frentes, como na elaboração de acordos e convenções coletivas 
de trabalho, em especial, em relação a cláusula de reajuste salarial.

A Federação dos Empregados Rurais Assalariados do 
Estado de São Paulo (FERAESP) em conjunto com a Rede Suco de 
Laranja e sindicatos laborais da indústria e rurais participaram 
de reuniões para discutir as condições de trabalho no subsetor 
da laranja em meio à crise causada pela covid-19 (coronavírus).

Nas reuniões realizadas entre maio e junho de 2020, de forma 
online, devido a quarentena, foram discutidas ações de proteção 
contra o coronavírus que os sindicatos e empresas tomaram e 
podem tomar em relação a saúde dos trabalhadores.

Os sindicatos elencaram medidas de proteção, como: álcool 
em gel, distanciamento, menor número de pessoas dentro dos 
transportes, uso de mascaras e informações pedagógicas aos 
trabalhadores que foi discutido com as empresas.
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IPEA APONTA ALTA DO PIB AGROPECUÁRIO EM 2020

Estudo divulgado em 26/05/2020 pelo IPEA.

Provável único setor a crescer em 2020, o agronegócio brasileiro deve ter crescimento do Produto Interno Bruto (PIB-agro) de 2,5% 
em 2020, mesmo com a crise do coronavírus. A estimativa é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

A equipe de conjuntura do Ipea projetou um cenário-base e outro de estresse, considerando o risco de redução da demanda. No 
cenário-base, o crescimento de 2,5% deve-se à perspectiva de avanço de 3,1% do valor adicionado pela lavoura – a soja, cuja safra 
2019/2020 já foi colhida, se mantém como principal componente do PIB agropecuário. Para o valor adicionado pela pecuária, a 
expectativa é de alta de 1,5% em 2020, afirma o IPEA.

O estudo aponta, também, que as exportações de produtos agropecuários tiveram aumento de 7% de janeiro a abril de 2020, na 
comparação com o mesmo período do ano passado. O documento mostra, ainda, que a contratação de crédito rural cresceu 26,8% em 
termos reais no bimestre março-abril, quando eclodiu a pandemia no país, na comparação com o mesmo período de 2019.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Universidade de São Paulo (USP), entre 
janeiro e março de 2020, o PIB-agro teve crescimento de 3,29%, o equivalente a R$55 bilhões. O ramo da pecuária teve crescimento 
de 6,11% (R$34 bilhões) já o da agricultura teve alta de 1,91% (R$21 bilhões). Para a FERAESP, isso deve ser refletido nos acordos e 
convenções coletivas de trabalho, com a exigência, por parte dos sindicatos laborais de melhores acordos.

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO
  AGROPECUÁRIA DEVE 

SER RECORDE

Foto: Case IH/Divulgação
Os indicadores são do IBGE.

Muitas empresas do setor agropecuário estão fechando 
acordos e convenções coletivas de trabalho sem reajuste 
salarial, com o argumento dos impactos causados pela crise do 
coronavírus. Entretanto, os dados do setor mostram que o Valor 
Bruto da Produção (VPB) de 2020 será recorde e está estimado 
em R$703,8 bilhões, alta de 8,5% em relação ao ano passado.

De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o VBP será o maior desde a série histórica iniciada em 1989.

As lavoras tiveram alta de 11% (R$469,8 bilhões) e pecuária 
de 3,9% (R$234 bilhões), de acordo com boletim de
junho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a 
alta do dólar em relação ao real elevou os preços internos.
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PRESIDENTE DE COOPERATIVA AFIRMA: “Cafeicultura não sentiu os efeitos da pandemia”

O presidente, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (COOXUPÉ), maior 
cooperativa do mundo com 15% da produção nacional de arábico, afirmou em evento da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), 
dia 15 de junho, que o subsetor não sofreu com os efeitos da pandemia (CANAL RURAL).

Melo disse que os produtores conseguiram proteger preços no mercado futuro e, assim, garantir lucratividade. “mesmo com a 
covid-19, originamos muito café e vendemos a preços significativos; se não muito bons, pelo menos cobriram nossos custos. 

Melo comentou que, se no ano passado os preços não estavam compensadores, a partir de dezembro até o início deste ano as cotações 
começaram a melhorar e o produtor pôde, assim, proteger sua produção em bolsa.”

Henrique Manzo - Cafezal - Campinas, 1830, Acervo do Museu Paulista da USP

FGV: CRESCE A IMPORTÂNCIA DA CHINA PARA O AGRONEGÓCIO NACIONAL

Índice de Comércio Exterior (Icomex) da Fundação Getúlio Vargas.

Segundo matéria veiculada no portal CANAL RURAL, em 15 de junho, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), afirma que cresce a 
importância da china para o agro. Em maio, o volume exportado para a China cresceu 64,7% em relação a igual mês de 2019.

“As commodities somaram 71% das exportações brasileiras em maio e estão associadas ao setor da agropecuária, cujo aumento foi de 
44,2% entre os meses de maio de 2019 e 2020.”

A China representou 32,5% das exportações brasileiras e 20,8% das importações, no período de janeiro a maio de 2020. O mercado 
chinês é considerado essencial para um desempenho favorável das exportações brasileiras. Em maio, 78% das exportações para a 
China foram compostas de soja em grão (52,8%), minério de ferro (13,4%) e petróleo (12,2%). As carnes bovina, suína e de frango 
somaram 9,5% das exportações para o país, afirma o portal.

A maior redução nas exportações brasileiras deu-se em relação a Argentina, queda de (-55,2%) no período, o país vizinho, 
recentemente substituiu o Brasil pela própria China como maior parceiro comercial.

São Paulo, segundo maior produtor de arábica, a produção da espécie deve crescer 6,6% frente a 2019, para 4,7 milhões de sacas.



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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COVID TEM IMPACTO IRRELEVANTE NA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA EM SÃO PAULO

Os produtores de carne bovina do estado de São Paulo irão sentir pouco os impactos da pandemia da covid-19 (coronavírus). 
A avaliação é do Instituto de Economia Agrícola (IEA), em artigo públicado em 5 de maio. 

O consumo total de carne produzida no país é de 79,6% para o mercado interno e 20,4% para o externo.

O artigo destaca a região de Presidente Prudente - SP para avaliar a boa situação do subsetor do agronegócio. Na região, os efeitos da 
covid-19 estão sendo menos sentidos em função da boa tecnificação dos produtores, além da existência de vários frigoríficos, tanto 
os exportadores quanto os que comercializam só no mercado doméstico, afirma o IEA.

A maioria dos frigoríficos da região é habilitada para exportar, logo sem dificuldade para escoar sua produção, o que permite pagar 
valores melhores na compra de animais para o abate, já que os bois têm de ser de qualidade superior. 

Portanto, a boa situação do subsetor deve ter boas consequências ao mercado de trabalho de carne bovina, com manutenção do 
emprego e incentivar bons acordos com os sindicatos laborais.

MOAGEM DE CANA ATINGE MAIS DE 144 MILHÕES DE TONELADAS 
NO ACUMULADO DA SAFRA

De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), no acumulado da safra 2020/2021 até 1 de junho, a moagem 
alcançou 144,82 milhões de toneladas, contra 128,97 milhões contabilizadas em igual período do ciclo anterior, com crescimento de 
12,29%. (dados para a região Centro-Sul).

A produção de açúcar registrou crescimento de 36,19% na segunda metade de maio, com um total de 2,55 milhões toneladas ante 
1,87 milhões de toneladas do último ano.

Apesar da redução das vendas do etanol durante a quarentena, as empresas estocaram para o retorno da demanda, o que já ocorre, 
segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 13 de junho, o preço médio do etanol subiu 1,24% na 
semana ante a anterior, de R$ 2,579 para R$ 2,611 o litro. Em relação aos últimos 30 dias, a alta também foi de 1,24%, a R$ 2,611, nos 
postos pesquisados.

Dessa forma, igualmente a maioria dos subsetores da agropecuária, as estatísticas do subsetor da cana-de-açúcar mostram bons 
resultados, com isso tem boa margem para aferir bons acordos com os sindicatos laborais, sobretudo em relação aos reajustes 
salariais.


