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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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Grupos da cana-de-açúcar lucram, enquanto
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Desde o início das tratativas de negociações coletivas de trabalho no ano de 2020, a Federação dos Empregados Rurais Assalariados
do Estado de São Paulo – FERAESP, orientou e insistiu que os reajustes salariais deveriam sofrer aumentos com base na inflação mais
aumentos reais.
Muitas empresas conseguiram junto a alguns sindicatos, assinar acordos sem reajuste salarial. Estas alegaram “prejuízos” devido a
pandemia do coronavírus, entretanto, o setor do agronegócio não parou suas atividades.

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), acumula alta de 6,75% até outubro de 2020, possivelmente será o setor que mais crescerá em 2020 no País, nenhum outro
setor de atividade econômica tem projeções de crescimento como o Agro.

Alguns grupos do subsetor da cana-de-açúcar, como o São Martino, conseguiram, através de algumas unidades, não reajustar os
salários dos empregados. O mesmo grupo que no primeiro trimestre de 2020 (safra: 2020/21), teve lucro líquido de R$115,7 milhões,
crescimento de 26,5% ante o mesmo período da safra anterior, de acordo com a plataforma online NOVACANA.

Uma das unidades do grupo, de Jaboticabal – SP, fechou acordo coletivo de trabalho 2020/21, em conjunto com o sindicato da
alimentação, sem reajuste salarial (0%). A usina em uma tentativa de “acalmar os ânimos” dos empregados resolveu dar um abono
de 32,8% com base no 13° salário, valor quase que simbólico diante dos valores que os empregados receberiam se os salários fossem
reajustados corretamente.
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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”.
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Nota da usina e sindicato:

Para o presidente da FERAESP, Jotalune Dias dos Santos, o jota,
“diante da comprovação de ótimo desempenho financeiro das
unidades da São Martinho, o não reajuste salarial comprova-se
extremamente desumano e mostra que a firme posição da Feraesp
desde o início em só elaborar acordos com reajustes estava correto”.

Reforma trabalhista e sindical: grupo volta a discutir em 2021
Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar – DIAP, o grupo de discussão sobre nova reforma
trabalhista e sindical será retomado em 2021.
De acordo com o DIAP, desde o início do mandato do presidente
Jair Bolsonaro houve várias tentativas de ampliar a reforma
trabalhista e sindical da Lei nº 13.467/2017 não concluída com
as Medidas Provisórias nº 873, 881 e 905, e, durante a pandemia,
com as Mp´s 927 e 936.
Uma nova investida nessa reforma – dessa vez mais organizada
– deve ser empreendida no pós-pandemia sob a coordenação do
Grupo de Altos Estudos do Trabalho (GAET), criado no âmbito do
Ministério da Economia e com um novo ambiente de articulação
política do governo junto ao Congresso Nacional.
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A desregulamentação de direitos trabalhistas só não foi maior graças à atuação dos movimentos sindical e social e da oposição
que aproveitou o momento difícil na relação do governo com o Congresso Nacional, bem como a saída do secretário de Trabalho e
Previdência para o ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro Rogério Marinho foi relator da reforma trabalhista na Câmara
dos Deputados e um dos principais articuladores do governo Bolsonaro na reforma da previdência aprovada em 2019.
Vale lembrar que o grupo de estudos que vai apresentar um amplo marco regulatório com mudanças constitucionais e
infraconstitucionais para a reforma trabalhista e sindical foi criado pela Portaria nº 1.001/2019, que tem como prerrogativa elaborar
propostas sobre quatro eixos distribuídos em Grupos de Estudos Temáticos (GET), a saber:
1) economia e trabalho: a) eficiência do mercado de trabalho e das políticas públicas para os trabalhadores; b) informalidade; c)
rotatividade; d) futuro do trabalho e novas tecnologias;

2) direito do trabalho e segurança jurídica: a) simplificação e desburocratização de normas legais; b) segurança jurídica; e c) redução
da judicialização.

3) trabalho e previdência: a) insalubridade e periculosidade; b) regras de notificação de acidentes de trabalho; c) nexo técnico
epidemiológico; d) efeitos previdenciários de decisões da Justiça do Trabalho; e e) direitos do trabalhador decorrentes de benefícios
previdenciários.
4) liberdade sindical: a) formato de negociações coletivas; b) representatividade nas negociações coletivas; e c) registro sindical.

13º salário deve ser pago integralmente, mesmo com interrupção de jornada

O governo divulgou nota técnica, no dia 18 de novembro, onde define que o 13º salário deve ser integral mesmo para empregados que
tiveram redução de jornada por conta da pandemia.
Por outro lado, quem teve o contrato suspenso irá receber proporcionalmente.
Como é calculado:

O cálculo é feito sobre o salário de registro, relativo a dezembro. Porém, são computados apenas os meses trabalhados, sendo 1/12
de salário por mês trabalhado. São considerados meses trabalhados aqueles em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. Assim,
quem ficou três meses com o contrato suspenso, por exemplo, vai receber 9/12 de salário como 13º.
Férias:

o período em que o contrato ficou suspenso não conta para as férias. O trabalhador terá direito a férias quando completar 12 meses
trabalhados. O pagamento das férias será integral, mais 1/3.

Mínimo pode chegar a R$1.085,85 em 2021

Se o número se confirmar, o piso salarial passaria de R$ 1.045
para R$ 1.087,85 em 2021.

Em abril, o governo estimou no PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias) que o piso salarial em 2021 seria de R$ 1.079,
O Ministério da Economia revisou a estimativa para o INPC devido à projeção de 3,29% para o INPC à época. Esse projeto
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2020, que passou de lei serve como base para que o governo elabore a proposta
de 2,35% para 4,10%. O indicador é usado para reajustar o valor orçamentária para o próximo ano. Afirma o portal UOL.
do salário mínimo.
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Negros no meio rural: taxa de analfabetismo elevada e apenas 8% possuem
pequenas propriedades
A maior presença de negros entre os proprietários rurais
ocorre na Bahia (15,7%), Amapá (14,6%), Maranhão (14,1%),
Piauí (12,4%) e Pará (10,6%). No Rio Grande do Norte, o maior
percentual é de produtores pardos (49,4%), assim como em
Roraima (43,6%). Em Mato Grosso, os brancos representam
49,2% e, no DF, ocorre quase um empate: 43,5% são pardos e
42,3% são brancos.

Zumbi dos Palmares e sua esposa Dandara. - Mês da consciência negra ( 20 de novembro).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, a cada cinco negros que moram na zona rural, um é
analfabeto. Além disso, o País tem quase três vezes mais
negros do que brancos com restrições em relação ao acesso ao
saneamento básico.
Os dados do IBGE, são referentes a 2019.

A taxa de analfabetismo de negros é de 9,1%, mais que o dobro
dos brancos que é de 3,9%. Na zona rural, a taxa de analfabetismo
de negros e pardo sobe 20,7% contra 11% dos brancos.

Quanto maior o nível de escolaridade, mais a desigualdade se
acentua, a proporção de jovens entre 18 e 24 anos de idade que
já frequentaram ou já terminaram o ensino superior para brancos
era de 36,1% em 2018, contra 18,3% entre negros e pardos.

Ainda no ano de 2018, mais de 69 milhões de negros e pardos
tinham alguma deficiência em relação ao saneamento, contra
25,015 milhões de brancos com o mesmo problema. Além disso,
negros e pardos têm quase 3 vezes mais chance de ser vítima de
homicídio que brancos.
Em relação a renda, com dados de 2015, os negros detinham
apenas 7% da riqueza do País, enquanto pardos tinham 33% e
brancos detinham 59%.
Propriedades rurais

Os negros possuem apenas 8% das pequenas propriedades do
País, enquanto brancos possuem 45,4% e são donos de 79% das
fazendas com mais de 10 mil hectares.

Infográficos: globo rural

OU ENTRE EM CONTATO COM A FERAESP, NÓS
IREMOS ORIENTA-LAS SOBRE OS MEIOS LEGAIS
PARA A DENUNCIA !
(14) 32143237
feraesp@feraesp.org.br

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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