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A FERAESP mantém canal aberto aos empregados 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 
WhatsApp: (14) 998739557 ou em seu Sindicato.

A federação e os sindicatos irão orienta-los(a).
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Desligamentos por mortes de empregados 
no setor rural cresceu 44,2% no 1˚ tri de 2021

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o número de desligamento 
por morte de trabalhadores em regime CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) no setor do agronegócio cresceu 44,2% no primeiro 
trimestre de 2021 em comparação ao mesmo trimestre de 2020.

Considerando todos os setores de atividade econômica, este 
tipo de desligamento cresceu 71,6% no período analisado. Em 
números absolutos, foram registradas 22,6 mil mortes de tra-
balhadores registrados neste ano, contra 13,2 mil no ano passado.

A principal diferença entre os períodos em questão é a chegada da 
Covid-19 ao Brasil.

O Dieese, inclusive, destaca o aumento de mortes de profissionais 
da saúde nos 3 primeiros meses de cada ano. A morte de médicos 
cresceu 204%, partindo de 25 para 65. Enfermeiros, 116%, de 25 
para 54.

Mas destacam-se também a morte de profissionais de educação 
(106,7%), de informação e comunicação (124,2%) e eletricidade e 
gás (142,1%).

O estado de São Paulo, viu este tipo de morte crescer em 76,4% (de 
4.459 para 7.864 no período). O Amazonas foi o estado que mais 
registrou mortes com aumento de 437,7%.
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Tabela com o total de desligamentos por mortes para todos os setores de atividade econômica:

Fonte: DIESSE/boletim número 18

Empregado que não teve reajuste salarial em 
2020, deveria ter 10,90% de aumento em abril

Arte: Sinterpum

INPC ACUMULADO EM 12 MESES

INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 5,53% (até janeiro de 2021)

INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 6,22% 
(até fevereiro de 2021)

INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 6,94% (até março de 2021)

INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 7,59% (até abril de 2021)

Muitas empresas, em especial, do setor agropecuário, não rea-
justaram os salários dos empregados com o argumento da crise 
causada pela pandemia (Covid-19). Entretanto, não foi o que ocor-
reu, o Produto Interno Bruto do agronegócio (PIB-agro), cresceu 
24,31% em 2020. E, a expectativa é de crescimento de 3% para 
2021, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA).

Sem o reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)*, 
o empregado perdeu em 2020 (com referência para o mês de abril) 
2,40% de aumento no salário, sem contar possíveis aumentos real 
(2,40% mais percentual, por exemplo: 2,40% + 2%; total de 4,40%).

Em 2021, com referência para o mesmo mês, o INPC acumulou 
7,59%. Portanto, o acumulado do reajuste, sem contar o aumento 
real nos últimos 24 meses foi de 10,90%.

 
* Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Acordo inédito com MPT aperfeiçoa o processo de certificação social no setor da cana

Certificadora internacional Bonsucro analisará problemas trabalhistas já detectados pela Justiça e pela fiscalização do trabalho, 
relacionados a trabalho escravo, trabalho infantil, liberdade sindical e saúde e segurança do trabalho.

A Bonsucro Limited, organização com sede em Londres, Inglaterra, responsável pela certificação social de empresas produtoras de 
açúcar e etanol, celebrou um acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho (MPT), pelo qual se comprometeu a aperfeiçoar o seu 
protocolo de auditoria, incluindo uma análise mais aprofundada da conduta trabalhista das empresas interessadas na certificação. As 
mudanças devem ser oficialmente publicadas até 31 de dezembro, e os organismos certificadores têm um prazo de 6 meses após a 
publicação oficial para implementar o novo protocolo no Brasil.

A conciliação, já homologada pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araraquara, prevê a análise de documentos sobre processos judiciais 
coletivos em curso ou que tenham transitado em julgado nos últimos 4 anos, além de autos de infração aplicados pela Auditoria Fiscal 
do Trabalho, que apontem o descumprimento da legislação trabalhista em casos de trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil, 
condutas antissindicais e saúde e segurança do trabalho.

O acordo também prevê que os organismos de certificação devem consultar, por meio de entrevistas ou questionários, representantes 
sindicais sobre a conduta trabalhista da empresa interessada na certificação. As mudanças anuídas no acordo valem para as auditorias de 
certificações iniciais (Certification Protocol V6) e para as auditorias periódicas de controle (Surveillance), bem como recertificações.

Caso descumpra o acordo, a Bonsucro pagará multa de R$ 10 mil por obrigação e por ocorrência.

Histórico - No ano passado, o procurador Rafael de Araújo Gomes, do MPT em Araraquara, ajuizou ação civil pública contra a 
Bonsucro Limited, uma associação cujos associados são compostos por empresas do agronegócio de diversas partes do mundo, além de 
importadores e exportadores de açúcar e etanol e grandes usuários finais das matérias-primas, como a Coca-Cola e a Nestlé.

A Bonsucro é uma das principais certificadoras de responsabilidade socioambiental do setor da cana-de-açúcar do mundo, sendo uma das 
certificações reconhecidas pela União Europeia, para fins de venda do biocombustível aos países europeus, principal mercado importador 
do etanol brasileiro.

Segundo o protocolo de auditoria proposto pela Bonsucro, o produto deve ser produzido com atendimento a certos critérios de 
sustentabilidade previstos em normas legais. Parte desses critérios diz respeito à sustentabilidade ambiental (ambiente natural), e outros 
possuem viés trabalhista, tais como a exigência de observância das Convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre liberdade 
sindical e negociação coletiva, além da proibição da exploração do trabalho escravo e trabalho infantil.

A investigação realizada pelo Ministério Público do Trabalho demonstrou que o procedimento de auditoria realizado pela Bonsucro 
apresentava certas falhas, pois não bem aferia a existência de algumas infrações trabalhistas às quais se dedicava apurar.

“A importância das certificações socioambientais cresce em todo o mundo, dada a preocupação com o consumo consciente e com a 
sustentabilidade nas cadeias produtivas. Para que sejam instrumentos seguros e confiáveis, é indispensável que tais mecanismos 
realmente se refiram e investiguem a realidade existente, evitando que sejam reconhecidas, sem a prévia regularização, empresas 
envolvidas em sérias violações a direitos humanos”, afirmou o procurador Rafael de Araújo Gomes. 

Processo nº 0010931-07.2020.5.15.0006

Matéria: ASCOM em 18 Mai 2021.
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Pobreza aumenta na América Latina

Em um novo relatório anual, a Comissão  Econômica para a 
América Latina e Caribe (CEPAL) estima que o total de pessoas pobres 
aumentou para 209 milhões no final de 2020, 22 milhões de pessoas 
a mais do que no ano anterior.  

A pobreza e a extrema pobreza alcançaram em 2020 na América 
Latina níveis que não foram observados nos últimos 12 e 20 anos, 
respectivamente, bem como uma piora dos índices de desigualdade 
na região e nas taxas de ocupação e participação no mercado de 
trabalho, sobretudo das mulheres, devido à pandemia da COVID-19 
e apesar das medidas de proteção social emergenciais que os países 
adotaram para freá-la, informou a CEPAL.

A Secretária-Executiva da Comissão Regional das Nações Unidas, Alicia Bárcena, apresentou uma nova edição do relatório anual 
Panorama Social da América Latina 2020, no qual indica que a pandemia desencadeia um cenário econômico, social e político complexo: baixo 
crescimento, aumento da pobreza e crescentes tensões sociais. Além disso, expõe as desigualdades estruturais que caracterizam as 
sociedades latino-americanas e os altos níveis de informalidade e desproteção social, bem como a injusta divisão 
sexual do trabalho e a organização social do cuidado, que comprometem o pleno exercício dos direitos e a autonomia das mulheres.

De acordo com as novas projeções da CEPAL, como consequência da forte recessão econômica na região, que registrará uma queda do 
PIB de -7,7%, estima-se que em 2020 a taxa da extrema pobreza se situou em 12,5% e a taxa da pobreza atingiu 33,7% da população. Isso 
significa que o total de pessoas pobres chegou a 209 milhões no final de 2020, 22 milhões de pessoas a mais do que no ano anterior. Desse 
total, 78 milhões de pessoas estavam em situação de extrema pobreza, 8 milhões a mais do que em 2019.

O documento indica que persistem as lacunas entre os grupos populacionais: a pobreza é maior nas áreas rurais, entre crianças e 
adolescentes; indígenas e afrodescendentes; e na população com menores níveis educativos. Acrescenta que o aumento dos níveis de 
pobreza e de pobreza extrema seria ainda maior sem as medidas implementadas pelos governos para transferir renda emergencial para 
os domicílios. Os governos da região implementaram 263 medidas de proteção social de emergência em 2020. Essas atingiram 49,4% da 
população, aproximadamente 84 milhões de domicílios ou 326 milhões de pessoas. Sem essas medidas, a incidência da extrema pobreza 
teria atingido 15,8% e a pobreza 37,2% da população.

“A pandemia evidenciou e exacerbou as grandes lacunas estruturais da região e, atualmente, vive-se um momento de elevada incerteza 
em que ainda não estão delineadas nem a forma nem a velocidade da saída da crise. Não há dúvida de que os custos da desigualdade se 
tornaram insustentáveis   e que é necessário reconstruir com igualdade e sustentabilidade, apontando para a criação de um verdadeiro 
Estado de bem-estar, tarefa há muito adiada na região”, afirmou Alicia Bárcena.

Por isso, a CEPAL insta a garantir a proteção social universal como pilar central do Estado de bem-estar. Especifica que, a curto prazo, 
é necessário implementar ou dar continuidade às transferências de emergência propostas pela Comissão: renda básica de emergência 
(RBE), auxílio contra a fome e RBE para as mulheres; enquanto que no médio e longo prazo, é preciso avançar rumo a uma renda básica 
universal, priorizando as famílias com crianças e adolescentes, e apostar em sistemas universais, integrais e sustentáveis de proteção 
social, ampliando sua cobertura, como componente central de um novo Estado de bem-estar.

Exorta, também, a avançar rumo a novos pactos sociais e fiscais para a igualdade em tempos de pandemia e a garantir a saúde, a educação 
e a inclusão digital, para que ninguém fique para trás.

“O apelo da CEPAL para um novo pacto social está mais atual do que nunca: a pandemia é um momento crítico que redefine o que é possível 
e abre uma janela de oportunidade para deixar para trás a cultura do privilégio”, afirmou a Secretária-Executiva da CEPAL.

O relatório indica que o efeito adverso da pandemia sobre a renda das pessoas afeta principalmente os estratos de renda baixa e 
média-baixa. Estima-se que em 2020 cerca de 491 milhões de latino-americanos viviam com rendas até três vezes a linha de pobreza. Cerca 
de 59 milhões de pessoas que em 2019 pertenciam aos estratos médios passaram por um processo de mobilidade econômica descendente.

De acordo com o documento, espera-se que a desigualdade da renda total por pessoa aumente em 2020, dando lugar a um índice de 
Gini médio de 2,9% superior ao registrado em 2019. Sem as transferências realizadas pelos governos para atenuar a perda de renda do 
trabalho, cuja distribuição tende a se concentrar nos grupos de baixa e média renda, o aumento esperado do índice de Gini médio para a 
região teria sido de 5,6%.

O relatório alerta, também, sobre os fortes impactos da crise da COVID-19 no mercado de trabalho. A taxa de desocupação regional 
situou-se em 10,7% no final de 2020, o que representa um aumento de 2,6 pontos percentuais em relação ao valor registado em 2019 
(8,1%). Acrescenta que a queda generalizada do emprego e a saída da força de trabalho têm afetado com maior intensidade as mulheres, 
trabalhadoras e trabalhadores informais, jovens e migrantes.


