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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: JUNHO DE 2020
 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 2,35% 

IPCA - NACIONAL: 2,13%

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 FAZ ESTUDO SOBRE TRABALHADORES
 NO SUBSETOR DA MADEIRA

Empresas com até 99 trabalhadores empregam 72,14% do 
total de empregados em 2018, já empresas com mais de 1.000 
(mil) trabalhadores, empregam apenas 10,15% do total.

Perfil dos trabalhadores

O perfil mostra que, mulheres representa 22,30% do total 
de empregados e podem receber até 66,27% menos de salário em 
alguns grupos de produção que homens.

Em média, operadores de motosserra (R$ 1.370,51), ocupação 
típica da madeira, recebem 34% menos que os operadores de 
máquinas da construção civil (R$ 2.061,03) e 26% menos que 
pedreiros (R$ 1.854,26).

O estudo da FERAESP traça o perfil dos empregados 
assalariados rurais do subsetor no Estado de São Paulo que 
conta com aproximadamente 12 mil trabalhadores com carteira 
assinada.

O subsetor da madeira paulista (eucalipto, pinus, seringueira e 
nativas) possui mais de 1,3 milhões de hectares cultivados, com 
pouco mais de 45 mil silvicultores, 3 milhões de hectares de 
florestas nativas em 150 mil propriedades rurais; é a 
terceira atividade em ocupação de área no Estado de São Paulo.

Com plantios distribuídos pelo estado, algumas regiões se 
destacam, tais como: Vale do Paraíba, Serra do Mar e Vale do 
Ribeira. A silvicultura paulista é a segunda no ranking nacional.

No Brasil, o subsetor da madeira e celulose rendeu em 2019, 
aproximadamente US$ 12 bilhões de dólares, cerca de R$ 65 
bilhões de reais (cotação aproximada para o dia 26 de junho de 
2020) e cerca de 5,2% das exportações brasileiras, o subsetor 
ficou apenas atrás da soja.

Empresas menores concentram a maior 
parte dos trabalhadores
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O estudo aponta, através de acordo coletivo de trabalho, de 
uma região especifica que, um operador de motosserra recebe 
R$ 1.370,51 ao mês, menor que a média estadual em 2018. Em 
nenhum grupo destacado no estudo, foi observado 
remuneração média (salário mais benefícios, horas extras ...) 
acima de R$2.500,00.

Além disso, a média de idade observada é de trabalhadores entre 
32 e 46 anos, dependendo dos grupos analisados. 

A maior parte dos trabalhadores possuem ensino médio 
completo e menos de 1% são analfabetos e o tempo de 
permanência no emprego, em média, não ultrapassou os quatro 
anos em 2018.

Os trabalhadores podem sofrer com problemas 
relacionados a saúde que vão desde a manipulação de herbicidas a 
consequências no corpo por manipulação de instrumentos de 
trabalho. A cadeia produtiva da madeira também pode causar 
problemáticas ambientais, como poluição de lençóis freáticos.

Algumas cidades / regiões se destacam no cultivo, produção e 
extração, como: Itapetininga com 1.317 mil empregados; Itapeva 
com 683; Buri com 369; Mogi Guaçu com 356 e Lençóis Paulista 
com 303.

Presidente da FERAESP: Jotalune Dias dos Santos

Para Jotalune Dias dos Santos (Jota), presidente da FERAESP: “o 
estudo aponta problemáticas comuns ao setor do agronegócio 
que, visa a boa e melhora da saúde financeira das empresas em 
contrapartida a dos trabalhadores. A diferença salarial entre 
homens e mulheres e condições de trabalho de forma geral, 
devem ser temas de debate constante dos dirigentes sindicais que 
representam esses trabalhadores, no sentido de elaboração de 
resolução dos problemas identificados, como o risco a 
saúde, que infelizmente pode ser acentuado neste subsetor e 
salários mais justos”. Jota ainda defende que, “parte dos problemas 
identificados, podem ser resolvidos em convenções e acordos coletivos 
de trabalho que podem dar sustentação na proteção do trabalho”.

QUASE 70% DAS CONVENÇÕES E ACORDOS REGISTRARAM REDUÇÃO DE JORNADA

Entre março e junho, 69,9% das convenções e acordos coletivos 
de trabalho registraram redução de jornada.  De um total de 1.675 
(mil) acordos e convenções analisados pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (FIPE), no boletim de junho de 2020, 
os 1.446 (mil) acordos computados teve registro de clausula 
com redução de jornada, além de 229 convenções com o mesmo 
registro.

Ainda, segundo o boletim, 69,8% dos acordos e convenções 
tiveram clausulas de reajuste salarial e:

 64,6% registrou ajuda compensatória;
 63,2% suspensão de contrato;
 22,5% negociação no banco de horas;
 17,1% teletrabalho;
 13,3% rescisão de contrato;
 6% contribuição sindical;
 2,6% licença remunerada;
 2,5% contrato a tempo parcial e 
 1,2% acúmulo ou desvio de função.

Do total, 59,6% das anotações analisadas teve redução de 
jornada de até 25% das horas trabalhadas, outras:

 62,5% teve registro de redução de jornada de 50% e 
 51,9% dos acordos e convenções foi fechado redução de 
jornada de 70%.
Em relação a redução de salário, 57,9% dos apontamentos teve 
redução de 25%, outros:

61,5% de 50% do salário;
51,1% de 70% e 
10,2% de outros valores.

Em média, a redução de salário e jornada durou 2,8 meses e a 
suspensão do contrato de trabalho, 2 meses.

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

 TRABALHADORES INTERMITENTES  
PODEM TER PERDIDO 60% 

DOS RENDIMENTOS NA CRISE

De acordo com artigo do Instituto de Economia Agrícola (IEA), 10 
de junho, o Governo Federal, através do ministério da Economia, 
estima que há 143 mil trabalhadores com contratos intermitentes 
no País, ou seja, pessoas que trabalham por hora, dias ou meses, o 
que indica alta precarização do trabalho no agronegócio.

Esses trabalhadores podem receber o auxilio emergencial 
do governo em decorrência da pandemia do coronavírus. 

Portanto, considerando que quase a totalidade desses pediu o 
auxílio de R$600,00 e a média salarial dos trabalhadores rurais 
brasileiros (intermitente ou não e incluso trabalhadores da 
agricultura familiar) de R$1.355,90, para 2019 e, segundo o 
artigo, houve redução de 60% dos rendimentos desses 
trabalhadores.
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SAFRA DE GRÃOS DEVE CRESCER EM 2020, 
MAS DESEMPREGO AUMENTA

A safra nacional de grãos para 2020, deve bater novo recorde, em 
contrapartida, o número de empregos no setor do agronegócio 
teve queda. A previsão é do Levantamento Censitário da Produção 
Agrícola (LSPA), de 8 de julho, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

A estimativa para 2020 é de produção de 247,4 milhões de 
toneladas, aumento de 0,6% em relação a previsão de maio e de 
2,5% em comparação a colheita de 2019. O que corresponde a 6 
milhões de toneladas a mais.

O principal agregado na evolução da safra é a soja, que teve 
projeção de aumento de 5,6% (119,9 milhões de toneladas) e 
algodão com projeção de aumento em 0,4% (6,9 milhões de 
toneladas).

“O analista de Agropecuária do IBGE, Carlos Antônio 
Barradas, destaca ainda a projeção recorde para a produção de 
café arábica, que deve chegar a 2,6 milhões de toneladas este ano, 
ou 44,5 milhões de sacas de 60kg, um crescimento de 28,9% em 
relação à safra do ano passado, mantendo a hegemonia do país na 
produção mundial”.

Por outro lado, o desemprego no agronegócio aumentou, 
passou de 8.370 milhões de pessoas ocupadas no trimestre de 
(dez-Jan-Fev) para 7.993 milhões no trimestre de (mar-abr-mai), 
variação de 4,72%.

FOME PODE ATINGIR 67 MILHÕES DE PESSOAS
 NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

Artista: Paulo Ito
Relatório desenvolvido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), mostrou que a fome pode atingir 67 milhões de pessoas 
em 2030 na América Latina e Caribe.

Em 2019, a fome atingiu 47,7 milhões na região. Segundo a ONU, 
é o quinto ano consecutivo de alta no indicador que pode piorar 
quando forem contabilizados os dados do período da pandemia 
do coronavírus.

O relatório foi desenvolvido pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), pelo Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Programa Mundial de 
Alimentos (WFP), e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF).

O estudo alerta que a região não alcançará o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 2 da Agenda 2030, referente 
à fome zero, até 2030. As projeções do estado da segurança 
alimentar e nutrição no mundo 2020 (SOFI) indicam que a fome, 
considerada a partir de uma estimativa do número de pessoas que 
não consomem calorias suficientes para viver uma vida ativa e 
saudável, afetará cerca de 20 milhões a mais do que em 2019.

PANDEMIA PODE AUMENTAR A POBREZA 
NO MUNDO

Menina e seu irmão na Síria. Foto: UNOCHA
A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) pode 
aumentar a pobreza no mundo, levando milhões de pessoas a 
passarem fome até o final do ano de 2020.

Segundo Mark Lowcock, principal autoridade da Organização 
das Nações Unidas (ONU) em direitos humanos, “a pandemia de 
COVID-19 e a recessão resultante devem desencadear o primeiro 
aumento da pobreza global em três décadas, levando 265 milhões 
de pessoas à fome até o final do ano”.

Lowcock, fez apelo ao G20, que agrega as principais economias do 
mundo, que inclui o Brasil, a intensificar seu apoio a medidas que 
evite a disseminação da Covid-19 em 63 países de baixa renda.



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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CEPAL DEFENDE RENDA BÁSICA PARA ENFRENTAR A CRISE

Foto: Kay Fochtmann / EyeEm/Getty

A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), orgão das Nações Unidas, defende a criação de uma renda básica, 
momentânea, para lidar com a crise causada pela pandemia na América Latina e Caribe.

“Para enfrentar os impactos socioeconômicos da crise causada pelo coronavírus (COVID-19), a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL) propõe que os governos garantam transferências monetárias temporárias imediatas para 
satisfazer as necessidades básicas e sustentar o consumo das famílias, o que será crucial para alcançar uma recuperação sólida e 
relativamente rápida. Além disso, no longo prazo, o organismo reitera que o alcance dessas transferências deve ser permanente, ir além das 
pessoas em situação de pobreza e chegar à amplas camadas da população muito vulneráveis ao risco de cair na pobreza, o que 
permitiria avançar em direção à uma renda básica universal”.

O valor da renda básica seria o conjunto de uma cesta básica de alimentos e outras necessidades básicas. A CEPAL projeta o aumento 
do índice de Gini (que mede o grau de concentração de renda) entre 0,5% e 6,0%. Mais uma vez, os piores resultados são esperados 
nas maiores economias da região, que engloba o Brasil.

APÓS PRESSÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS “MP DA FOME” CADUCA

Após pressão das centrais sindicais e entidades de direito do trabalho, o Senado não colocou em pauta a Medida Provisória (MP) - 
927, chamada de “MP da fome”, que caducou no dia 19 de julho.

A MP proposta pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) flexibilizava as regras trabalhistas, ou seja, tornava ainda mais precário 
o mercado de trabalho brasileiro. Umas das regras, modificava o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na qual, os 
empresários poderiam não realizar os depósitos aos trabalhadores em período de calamidade pública.

Jotalune Dias dos Santos, presidente da FERAESP diz que, “mais uma vez as entidades sindicais mostraram sua importância 
e seu papel de protetor dos direitos dos trabalhadores. A união entre as entidades de proteção do direito e sociedade civil deve ser 
fortalecida, principalmente neste momento em que temos que enfrentar um governo que a todo momento tenta enfraquecer os 
diretos trabalhistas e sucatear as entidades de proteção dos trabalhadores, principalmente os sindicatos. O fim da MP foi uma 
vitória dos trabalhadores em meio a tantas perdas”.

OU ENTRE EM CONTATO COM A FERAESP, NÓS 
IREMOS ORIENTA-LAS SOBRE OS MEIOS LEGAIS 

PARA A DENUNCIA !
(14) 32143237

feraesp@feraesp.org.br


