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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: SETEMBRO DE 2020
 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 3,89% 

IPCA - NACIONAL: 3,14%

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 REALIZA ASSEMBLEIA COM 
SINDICATOS E TRABALHADORES

No último dia 5 de outubro, a Feraesp fez uma Assembleia 
Geral Extraordinária para discutir vários pontos em conjunto 
com os trabalhadores e dirigentes sindicais. A assembleia feita 
de forma online, contou com boa participação de trabalhadores e 
dirigentes.
Foi aprovada a pauta de Convenção Coletiva de Trabalho - CCT, elaborada pela Feraesp que, será discutida com a Federação patronal, 
para a lavoura branca /diversificada.

Após a aprovação da pauta de reivindicação da lavoura branca, o presidente da Feraesp, Jotalune Dias dos Santos, o jota, pediu 
autorização para que a direção executiva da Federação e alguns sindicatos convidados para serem membros permanentes da mesa de 
negociação com o órgão patronal.

Para o presidente da Feraesp, “a aprovação da pauta de 
reinvindicação e sua posterior aplicabilidade, deve fortalecer os 

sindicatos e preencher lacunas importantes em beneficio dos 
trabalhadores que terão sustentação e proteção trabalhista com a aprovação de uma Convenção 

Coletiva de Trabalho a nível 
estadual, principalmente com o desmonte da proteção do trabalho após a reforma trabalhista de 2017 

e do atual governo Federal”.

Acesse: https://ead.escoladieese.edu.br/
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INFLAÇÃO PARA OS IDOSOS ACUMULA ALTA DE 4% NOS ÚLTIMOS 12 MESES

O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que mede a variação inflacionária 
majoritariamente para famílias compostas de pessoas com mais de 60 anos, acumulou alta de 4% nos últimos 12 meses, acima do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou alta de 3,14% no mesmo período.

De acordo com a FGV, o IPC-3i, registrou no terceiro trimestre de 2020, variação de 1,93%.

Na passagem do segundo trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2020, a taxa do IPC-3i registrou acréscimo de 1,96 ponto 
percentual, passando de -0,03% para 1,93%. Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas 
taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo Transportes, cuja taxa passou de -2,93% para 2,89%. O item que mais 
influenciou o comportamento desta classe de despesa foi gasolina, que variou 8,64% no terceiro trimestre, ante -10,55%, no anterior.

DESEMPREGO NO BRASIL: 14 MILHÕES DE PESSOAS ESTÃO DESEMPREGADAS

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, o desemprego no País atingiu 14 milhões de pessoas em 
setembro.

O número de desocupados chegou a 14 milhões na quarta 
semana de setembro, ficando estatisticamente estável frente à 
semana anterior (13,3 milhões), de acordo com a PNAD COVID19, 
divulgada no dia 16 de outubro pelo IBGE. Com isso, a taxa de 
desocupação ficou em 14,4%.

O gráfico ao lado, mostra a evolução da taxa de desemprego nas 
semanas de referência, de maio a setembro de 2020.
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JUSTIÇA IMPEDE ELDORADO BRASIL CELULOSE DE PRATICAR 
TRABALHO ANALOGO AO ESCRAVO

Expediente diário passava das 17 horas.

Com pedido do Ministério Público do Trabalho – MPT, a 1ª Vara do Trabalho de Três Lagoas caracterizou como exaustiva a jornada de 
empregados motoristas da Eldorado Brasil Celulose S.A. e limitou o expediente desses profissionais a turnos de até 8 horas diárias, 
acrescidas de no máximo 2 horas extraordinárias.

Segundo o MPT, a sentença, subscrita pela juíza Vivian Letícia de Oliveira, deu-se perante ação civil pública movida pelo 
Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), por meio da qual foram narrados reiterados desrespeitos à legislação 
laboral pela indústria. Diversos documentos colacionados ao processo comprovaram expediente diário acima de 17 horas e intervalo 
interjornada inferior a 7 horas. “Na maioria dos casos, os motoristas foram submetidos a mais de 6 horas de prorrogação de jornada, 
superando, e muito, os limites estabelecidos em lei”, sustentou a procuradora do MPT-MS Priscila Moreto de Paula, autora da ação.

Pela decisão, a Eldorado fica impedida de promover, instituir, ignorar, estimular ou contribuir para a submissão de 
trabalhadores à condição análoga à de escravos ou outra forma de jornada exaustiva. Essa obrigação alcança todas as fábricas, galpões, 
subunidades e frentes de trabalho. O descumprimento sujeita a indústria à pena de multa diária fixada em R$ 5 mil por item violado e por 
trabalhador prejudicado.

A Eldorado ainda deverá adotar todas as medidas preventivas possíveis para monitorar, fiscalizar, conscientizar e reprimir seus 
prestadores de serviços de transporte rodoviário de cargas que venham a contribuir para o desrespeito à dignidade da pessoa humana 
nas relações de trabalho. Isso inclui a aplicação de sanções e análise prévia da regularidade trabalhista com relação aos empregados.

FGV: CAGED MOSTRA EVIDÊNCIAS DE SUBNOTIFICAÇÃO DE DEMISSÕES

Arte: Adnael

Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas - Ibre/FGV. Os resultados positivos nos últimos meses de 
geração de emprego, aferido pelo Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do ministério da Economia, pode ter 
inconsistências e mostra evidências de subnotificação.

De acordo com Daniel Duque, pesquisador do Ibre/FGV, 
sempre existiram discrepâncias nas pesquisas tanto do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE quanto do Caged, 
entretanto, nos últimos dois meses essas discrepâncias 
aumentaram significativamente.

Enquanto o saldo entre contratações e demissões foi 
positivo em 150 mil nos últimos dois meses pelo Caged, o 
levantamento do IBGE apresenta reduções de empregos no 
mesmo período.

Segundo Duque, em entrevista ao jornal VALOR, “ainda que tais 
pesquisas jamais tenham mostrado total equivalência, a distância 
entre elas aumentou expressivamente durante a pandemia.”



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

PARA A DENUNCIA !
(14) 32143237

feraesp@feraesp.org.br

NEGOCIAÇÕES MOSTRAM FORÇA DO TRABALHADOR E SINDICATOS

Os trabalhadores e sindicatos vêm provando certo poder de resistência nas negociações salariais de 2020, diante da grave 
situação econômica nacional, conforme revela análise dos reajustes registrados no Mediador, do Ministério da Economia, aponta o 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE.

Segundo o DIEESE, a pesquisa analisou 4.938 reajustes salariais de categorias com data-base entre janeiro e agosto de 2020, 
registrados até a primeira quinzena de setembro. Os dados mostram que cerca de 43% dos reajustes resultaram em aumentos reais 
aos salários, 29% em acréscimos iguais à inflação e 28% em perdas reais, com base na variação da inflação desde o último reajuste 
de cada categoria pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
variação real média dos salários em 2020, até o momento, é ligeiramente negativa: - 0,07%.

O melhor resultado no ano é de junho, quando 53% dos reajustes ficaram acima da inflação, e somente 14%, abaixo. O pior foi 
registrado em janeiro, quando ganhos reais foram observados em 30% das negociações, e perdas, em 36%. Resultado parecido 
ocorreu em agosto, quando houve aumentos reais em 36% dos reajustes, e iguais e abaixo do INPC corresponderam a 32% - em 
ambas as situações.

DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS E TRABALHADORES SE DESPEDE 
DA POLÍTICA DE “PRIMEIRA FILA”

O líder político e ferrenho defensor dos direitos humanos e 
dos trabalhadores, o senador e ex-presidente do Uruguai, José 
Alberto Mujica Cordano, o Pepe Mijica, se despediu da vida 
política de “primeira fila” no último dia 20 de outubro. Mojica, foi 
aplaudido em pé após seu discurso no parlamento uruguaio.

“Tenho que agradecer por tanto reconhecimento. Devo 
agradecer porque há um tempo para chegar e outro para ir-se na vida”, 
afirmou Mujica.

Pepe, com 85 anos de idade, foi presidente do Uruguai entre 2010 
e 2015 e símbolo de combate à ditadura no País.

Mesmo com a “aposentadoria” da vida político-partidária ou de 
Estado, Mojica afirma que não abandonará a militância política, 
não mais na “ primeira fila”, como afirma: “Isso [a renúncia ao 
cargo] não significa o abandono da política, mas sim que vou 
deixar a primeira fila por entender que um bom dirigente 
deixa-se substituir por pessoas em melhores condições”.

“Há décadas não cultivo o ódio no meu jardim. O ódio acaba sendo 
estúpido. É cego como o amor. Uma coisa é a paixão e outra é o 

cultivo do ódio”.


