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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: DEZEMBRO DE 2020
 (ACUMULADO  -  12 MESES)

INPC - NACIONAL: 5,45% 

IPCA - NACIONAL: 4,52%

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 participa de evento online com 
a REDE e lideranças Alemãs

A FERAESP participou, no último dia 14 de janeiro, de evento 
online com a Rede suco de laranja e representantes de 
trabalhadores alemães. 

Dentre as pautas principais, o grupo de representantes dos 
empregados rurais e indústria, discutiu a situação dos 
trabalhadores no Brasil e Alemanha. Além disso, foi discutido 
métodos de aproximação com os trabalhadores perante a 
pandemia.

A FERAESP e REDE já há alguns anos desenvolve trabalhos 
conjunto com outras categorias e mantém firmes relações 
internacionais com representantes e instituições de 
trabalhadores. 

Centrais sindicais buscam apoio político 
e enfatizam união em 2021
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O Fórum das Centrais Sindicais se reuniu, na última quarta-feira (13), em São Paulo, a fim de dar cumprimento à pauta unitária 
aprovada em dia 5 de janeiro. Como nessa data ainda não se sabia do fechamento da Ford no Brasil, o item Defesa do Emprego ganha 
urgência nas ações do sindicalismo.

Clemente Ganz Lúcio, assessor das centrais, explica que o encontro serviu para definir os rumos da atuação do movimento e 
construir os processos de médio e longo prazo. “Além da mobilização sindical, vamos trabalhar a interlocução com o Congresso, governos 
estaduais, legislativos e bancadas de vereadores”, explica.

Na ocasião, os dirigentes decidiram convocar as demais centrais sindicais para reunião ampliada, que ocorreu nesta sexta-feira (15), 
às 10 horas. Clemente afirma que a intenção é de avançar para um processo de organização.

No próximo encontro, as entidades vão tratar de encaminhamentos acerca de ampliar e estabelecer diálogo com parlamentares para 
tomada de iniciativas em relação à Ford e outros casos semelhantes. Já no dia 21, o sindicalismo fará protestos, em todo o País, em 
frente às concessionárias de veículos da montadora.

Câmara dos Deputados

Nesta quinta-feira (14), as centrais se reuniram em São Paulo com o emedebista Baleia Rossi (SP), que concorre por uma frente 
partidária à presidência da Câmara. Na segunda-feira (11), os representantes das entidades haviam conversado com o deputado 
governista Arthur Lira (PP-AL), que também concorre ao cargo na Casa. As tratativas giram em torno de 3 temas: vacinação já, defesa 
do emprego e retorno do Auxílio Emergencial.

Clemente Ganz afirma que os dirigentes sindicais levaram uma proposta de renovação das medidas de proteção de renda e emprego, 
além de uma agenda voltada para a retomada econômica, com segurança sanitária, e a preocupação com a valorização sindical.
 “Ambos se mostraram dispostos a trabalhar em conjunto com o movimento, tanto para investimentos quanto garantias de empregos, 
além da defesa dos Sindicatos”, esclarece.

Ford

De acordo com o assessor, as manifestações ocorrerão por se tratar de uma frente de trabalho de curto prazo. “Existe essa ação da 
Ford e outra ação de médio e longo prazo que é mais articulada, em defesa dos empregos em geral, como no caso das demissões do 
Banco do Brasil”, conclui Clemente.

Fonte: Agencia Sindical

Saída da Ford do Brasil pode significar perda de quase 120 mil postos de trabalho

De acordo com nota a imprensa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, divulgada no dia 
15 de janeiro, com o fim das atividades da Ford no País, isso pode significar que quase 120 mil postos de trabalho serão perdidos.

Segundo o DIEESE, as 5 mil demissões anunciadas pela Ford significam uma perda potencial de mais de 118.864 postos de trabalho, 
somando diretos, indiretos e induzidos. Essas demissões podem resultar em perda potencial de massa salarial da ordem de R$ 2,5 
bilhões/ano, considerando-se os empregos diretos e indiretos.

Além disso, haverá queda de arrecadação de tributos e contribuições em torno de R$ 3 bilhões/ano. Cada R$ 1,00 gasto na indústria 
automobilística acrescenta R$ 1,40 no Valor Adicionado da economia.

A Ford iniciou suas atividades nos Estados Unidos, em 1903 e foi a primeira indústriaautomobilística a instalar-se 
no Brasil, em 1919.

A Ford anunciou, em 11 de janeiro de 2021, que irá encerrar suas atividades produtivas no Brasil, mantendo no país apenas a sede 
administrativa da América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produto e o Campo de Provas.
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Mesmo com a pandemia, safra – 2021 de grãos deve bater novo recorde

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a safra nacional de grãos deve atingir mais um recorde, o terceiro 
consecutivo, em 2021, somando 260,5 milhões de toneladas, com crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior. Já a estimativa 
final para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2020 totalizou 254,1 milhões de toneladas, confirmando o recorde 
esperado. As informações são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado no dia 13 de janeiro pelo IBGE.

A soja continua em alta, sendo que as estimativas iniciais (129,7 milhões de toneladas) indicam um aumento de produção de 6,8% 
(8,2 milhões de toneladas) em relação ao que foi colhido em 2020 e de 1,5% em relação ao segundo prognóstico (divulgado em 
dezembro). Já para o milho é esperado um declínio de 1,5% (menos 1,5 milhão de toneladas) em relação a 2020, embora tenha havido 
um aumento de 1,6% frente à estimativa anterior.

Safra de 2020 superou em 5,2% o recorde de 2019

Já a safra recorde de grãos de 2020 somou 254,1 milhões de toneladas e também foi recorde, de acordo com a última estimativa do 
ano, 5,2% (12,6 milhões de toneladas) acima da colheita de 2019 (241,5 milhões de toneladas). Em relação ao que havia sido previsto 
no mês anterior, houve alta de 0,8% (2,0 milhões de toneladas).

O arroz, o milho e a soja somaram 92,7% da estimativa da produção e 87,1% da área colhida. Em relação a 2019, foi verificada uma 
alta de produção de 7,1% para a soja, de 7,7% para o arroz, de 2,7% para o milho (2,3% na primeira safra e 2,8% na segunda) e de 
2,8% para o algodão herbáceo. Com relação à área utilizada para cultivo, houve acréscimos de 4,3% na do milho (2,5% para a primeira 
safra e 5,0% para a segunda); de 3,5% na da soja e de 0,5% na do algodão herbáceo. Já na área de arroz, houve declínio (1,2%).

Inflação de 2020 é a maior desde 2016

A inflação fechou 2020 com alta de 4,52%, a maior desde 2016 
(6,29%), segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), divulgado no dia 12 de janeiro pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Já o indicador de 
dezembro, que foi divulgado junto com o acumulado do ano, 
acelerou para 1,35%, a variação mais intensa desde fevereiro de 
2003 (1,57%) e a maior para um mês de dezembro desde 2002 
(2,10%).

Com o resultado, o índice do ano ficou acima do centro meta, 
definido pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,0%, mas 
dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para 
baixo (2,5%) ou para cima (5,5%). Em 2019, a inflação foi de 
4,31%.



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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Inflação para famílias mais pobres foi de 6,22% em 2020, aponta IPEA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, divulgou no dia 15 de janeiro o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda 
referente ao mês de dezembro, com isso a inflação para famílias mais pobres fechou o ano em 6,22%. 

A taxa de inflação para as famílias de renda mais baixa (cujo rendimento familiar mensal é menor que R$ 1.650,50) foi de 1,58% no 
mês. Na faixa que representa as famílias de renda mais alta (com rendimento domiciliar superior a R$ 16.509,66), a variação foi de 
1,05%, revelando uma diferença de 0,53 ponto percentual entre os dois grupos.

Embora tenha se mantido em dezembro o padrão inflacionário presente nos últimos meses, caracterizado pela aceleração dos 
preços dos alimentos no domicílio, o reajuste da energia elétrica e a alta nos preços dos serviços livres se revelaram focos de pressão 
adicionais no orçamento das famílias. Os segmentos de “habitação” e “alimentos e bebidas” foram os que mais impactaram a inflação 
das famílias de menor renda, impulsionados pela alta de 9,3% nas tarifas de energia e pelos aumentos no preço do gás de botijão 
(2,0%), arroz (3,8%), feijão (3,3%), batata (7,3%) e carnes (5,6%). Já os reajustes das passagens aéreas (28,1%), dos transportes por 
aplicativo (13,2%) e da gasolina (1,5%) fizeram do grupo “transporte” o maior foco inflacionário para a classe de renda mais alta no 
mesmo período.

Quando se observa a variação acumulada em 2020, se comparada com a de 2019, os dados mostram que para as três faixas de renda 
mais baixa houve uma aceleração da inflação, enquanto que para as três classes de renda mais alta o ano passado proporcionou um 
alívio inflacionário. A diferença entre essas pressões pode ser explicada pelo peso das despesas com alimentos, energia e gás: elas 
comprometem 37% dos orçamentos mensais nas famílias mais pobres e 15% nas mais ricas. No acumulado do ano, enquanto a 
inflação das famílias de renda muito baixa teve elevação de 6,2%, o segmento de renda alta registrou uma taxa mais modesta (2,7%).

Covid – 19 motivam quase 40% das denuncias ao MPT em 2020

Das 93.707 denúncias recebidas este ano, 36.010 eram decorrentes dos impactos da pandemia no mundo do trabalho.

De acordo com o Ministério Público do Trablaho - MPT, desde o início da pandemia, a atuação do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) tem se tornado ainda mais relevante para garantir os direitos e a proteção de trabalhadores e de trabalhadoras no 
país. Com isso, as violações trabalhistas relacionadas à Covid-19 motivaram 38% do total das denúncias recebidas pelo órgão em 2020.
 
Das 93.707 denúncias, 36.010 eram decorrentes dos impactos do novo coronavírus no mundo do 
trabalho, uma média de quase 100 denúncias por dia relativas ao tema. No mesmo período, foram abertos mais 
de 22 mil inquéritos civis para apurar irregularidades trabalhistas, dos quais 9.810 (44%) eram sobre Covid.

O ano também bateu recorde em recomendações expedidas pela instituição: foram 21.098 documentos do tipo em 2020, número 
que corresponde a mais de nove vezes o total de recomendações de 2019.


