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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).

Inflação
Mês de referência: janeiro de 2022

Últimos 12 meses

INPC: 10,59%
IPCA: 10,38%
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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.
JORNAL FERAESP

EXPEDIENTE: Órgão informativo mensal da FERAESP - Diretoria Executiva 
Federação dos Empregados Rurais Assalariados no Estado de São Paulo. 

CNPJ: 58.998.915/0001-18
Rua Padre João, 1027, Vila Santa Tereza, Bauru – SP – CEP 17014-041. 

Fone: (14)3214.3237 e-mail: feraesp@feraesp.org.br 
Área Técnica: Cristiano Augusto Galdino - Corecon - 35802/SP

FERAESP intensifica conversas com a federação patronal

Fundada em 1989

As mesas de negociações, como em todas elas, contou com a partic-
ipação maciça da direção da FERAESP.

A FERAESP realizou mais reuniões no mês de fevereiro de 2022 no 
intuito do fechamento de uma Convenção Coletiva de Trabalho a 
nível estadual com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
de São Paulo (FAESP).

Foram debatidas mais clausulas que são de suma importância aos 
empregados rurais no estado de São Paulo. 

Para o presidente da FERAESP, Jotalune Dias dos Santos, o jota: “as 
mesas de negociações mostram que, a FERAESP está comprometida 
com a defesa dos direitos e bem estar dos empregados rurais e com 
o apoio incondicional aos sindicatos do estado”. Além disso, disse 
que: “a federação patronal demonstra respeito e boa vontade em 
acordar está convenção que não beneficia  apenas os empregados 
rurais, mas também seus pares.”

Presidente da FERAESP: Jotalune Dias dos Santos
Direção da FERAESP



P. 2

INFORMALIDADE NO MERCADO DE TRABALHO DOS EMPREGADOS RURAIS EM SP

Estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), de 2014, indicava que 60% dos 
empregados rurais estavam na condição de informalidade no País.

O Instituto de Pesquisa econômica aplicada (IPEA), em estudo divulgado em 2015, indicava que, dos quase 4 milhões de empregados rurais no 
Brasil, apenas 40% tinham registro em carteira, ou seja, também indicava 60% de informalidade no mercado de trabalho dos empregados rurais. 

Segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Cepea/Esalq/USP), dados do 2º trimestre, em 2021, o País chegou há 18 milhões de trabalhadores e empregados rurais, 
desses, aproximadamente 8.900 milhões estavam exercendo atividade laboral na informalidade, 6.444 milhões eram conta própria e 2.920 
milhões sem carteira assinada. Do total, 6.046 milhões tinham carteira assinada.

Assim, em 2021, a informalidade atingiu aproximadamente 50% dos trabalhadores e empregados rurais no Brasil. Se for considerado 
esse número para o estado de São Paulo e para o mercado de trabalho dos assalariados rurais (sabe-se que, cada estado tem suas próprias 
problemáticas em relação ao mercado de trabalho, mas para efeito didático e pela falta de dados, é utilizado este percentil),estima-se, 
desta forma, que no estado de São Paulo possa ter aproximadamente pouco mais de 150 mil empregados na informalidade, ou seja, o 
mundo do trabalho dos empregados rurais no estado, conta com mais de 450 mil empregados, que lidam com baixas remunerações e pisos 
salariais precários e irrisórios para sustentar uma família.

TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO EM SP

O setor do agronegócio é um dos principais setores que apresentam 
problemas em relação ao trabalho análogo a escravidão.

O número de pessoas que foram resgatadas de trabalho análogo ao 
escravo, entre 1995 e 2020, no estado de São Paulo, tem o subsetor 
da cana-de-açúcar com mais resgates, com 180 no total, seguido da 
laranja com 66; café com 54; cultivo de plantas com 47; apoio à 
agricultura com 38; produção florestal com 36 e criação de bovinos 
com 1.

Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de 
Pessoas.

Em 2020, o cultivo de laranja, foi o subsetor, comparado com todos os setores de atividade econômica, que mais teve pessoas resgatadas, 
18 no total, o que representa 51% dos resgates no estado. O Segundo no ranking, foi o de vestuários com 43% ou 15 pessoas, de acordo 
com o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas.

A proporção por ocupação de todos os setores de atividade revela que, trabalhador agropecuário em geral, foi a ocupação que teve mais 
resgates entre 2003 e 2020, com 39% dos casos, para resgatados naturais do estado. Já os resgatados residentes no estado, a mesma 
ocupação, foi responsável por 28% dos casos, também a maioria.
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Portanto, assim como ocorre no País, o setor do agronegócio paulista, também concentra relevante parte dos resgates de 
trabalho análogo ao escravo. Em boa parte dos casos, os trabalhadores vêm de outros estados com promessas dos chamados “gatos” 
(intermediário) que nunca são cumpridas, e, esses trabalhadores e empregados ainda acumulam dividas com os intermediários, como: 
aluguel, supermercados, etc.

Este problema, deverá se acentuar nos próximos anos, pois houve cortes nos recursos para a fiscalização.

Problemas com fiscalização do trabalho escravo

A redução dos recursos para fiscalização do trabalho e combate ao 
trabalho escravo, colocou em risco as garantias do direito do 

trabalho e contribui para o aumento da precarização do trabalho.

De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), somente em 2020, o orçamento para a fiscalização teve queda de 60%. Em 2016, 
os recursos eram de R$ 66,4 milhões, em 2019 foi de R$ 39 milhões e em 2020 o orçamento caiu para 24,6 milhões.

Com a redução de recursos, houve queda no número de servidores para a fiscalização. Em 2015, haviam 2.546 mil servidores fiscalizando 
em todo o Brasil, em 2020, houve queda de 19,4% no número de servidores; foi para 2.050 mil.

O meio rural, se comparado ao urbano, possui mais dificuldades para a atuação das fiscalizações, muitos empregados/trabalhadores 
exercem atividades laborais em lugares de difícil acesso e possuem pouca informação dos direitos do trabalho. Com a redução do18
orçamento e servidores, principalmente no governo Bolsonaro, a precarização do trabalho deve aumentar, assim como os casos de 
trabalho análogo ao escravo que podem nem serem detectados pelas fiscalizações já deterioradas nos últimos anos.

MPT: Liminar determina que empresa de Santo Anastácio (SP) implemente medidas de 
proteção contra poeira e riscos químicos

Potensal deve instalar sistema de exaustão no prazo de 60 dias, além de medidas de controle de riscos ambientais que garantam proteção à 
saúde dos seus trabalhadores

A Vara do Trabalho de Presidente Venceslau concedeu liminar favorável ao Ministério Público do Trabalho (MPT), determinando à 
Potensal Nutrição e Saúde Animal Ltda. - empresa do grupo Facholi, de Santo Anastácio (SP), especializada na fabricação de produtos para 
nutrição de animais para pecuária, que adote medidas para “eliminar, minimizar e controlar” riscos químicos e ambientais no ambiente 
de trabalho, incluindo a instalação de sistemas de exaustão para combater a poeira. O prazo para cumprimento é de 60 dias, contados a 
partir a intimação da ré. Caso descumpra a decisão, a empresa pagará multa de R$ 5.000,00 por mês de atraso, além de R$ 1.000,00 por 
trabalhador lesado.

A medida judicial atende aos dispositivos da Norma Regulamentadora nº 9, do Ministério do Trabalho, que determina o que é necessário 
para assegurar a saúde física e mental de trabalhadores em ambientes insalubres.
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A ação civil pública foi ajuizada pelo MPT em Presidente Prudente após a instrução de um inquérito civil, instaurado a partir de duas 
inspeções fiscais realizadas pelo Ministério do Trabalho. Os auditores constataram que a Potensal deixou de adotar as medidas necessárias 
e suficientes para a eliminação, minimização e controle dos riscos ambientais, decorrente da ausência de um sistema de exaustão efetivo 
de combate ao agente de poeira, em especial nos setores de sacaria.

Os auditores relataram que o produto era inicialmente ensacado mecanicamente, peneirado, despejado manualmente em uma espécie de 
funil, reensacado manualmente, pesado e lacrado. O processo gerava poeira, nitidamente vista a olhos nus. Além da constatação visual, 
foram observadas evidências da existência de poeiras geradas no processo produtivo já assentadas no piso, nos silos, no estoque de 
produtos, entre outros. Segundo o relatório, o processo de limpeza mediante varrição potencializava a disseminação de poeiras em todo o 
ambiente laboral, e o sistema de coletores de pó, exaustores de linha e filtros não eram suficientes para eliminar, minimizar ou controlar 
a emissão de poeira no ambiente de trabalho, já que dispersavam a substância em todo o ambiente por não haver divisão física entre os 
setores.

Por fim, os fiscais apontaram também a falta de uma análise qualitativa no PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e a 
inexistência de proteção coletiva capaz de assegurar a higidez do meio ambiente de trabalho e um controle da exposição a riscos químicos.

Os representantes do MPT e da Potensal se reuniram em audiência para debater as medidas que poderiam ser adotadas para a melhoria 
do ambiente laboral; uma proposta de termo de ajuste de conduta (TAC) foi apresentada à empresa, com cláusulas que objetivavam sanar 
as irregularidades. Contudo, a empresa não aceitou a solução extrajudicial proposta pelo MPT, o que levou à judicialização do caso.

Além da efetivação da liminar, que impõe as medidas necessárias para a consolidação de um ambiente de trabalho seguro, a ação do 
MPT pede, no julgamento de mérito, a condenação da Potensal ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de 
R$ 200.000,00.

Por: MPT - Processo nº 0010106-36.2022.5.15.0057

8 de março, dia internacional da mulher: dia de reflexão por igualdade de gênero

Foto: © CIAT/NeilPalmer

Assalariadas rurais.

No estado de São Paulo, existem aproximadamente 305 mil 
empregados rurais em atividade laboral com carteira assinada, 
desses apenas 20% são mulheres (63 mil empregadas).

O subsetor da cana-de-açúcar, o que mais emprega no estado, tem 
um total de 54.432 mil empregados, e, apenas 11,45% (6.223 mil) 
são do sexo feminino.

O mesmo ocorre no subsetor da laranja, segunda no ranking (total de 44.217 mil empregados), mulheres são 21,35% (9.441 mil).

Assim como o terceiro que mais emprega, criação de bovinos para corte (total de 30.075 mil empregados), mulheres são 14,7% (4.426 
mil).

Mulheres, recebem de remuneração média (salário com benefícios e vantagens contratuais, como hora extra, insalubridade, comissões, 
vale-transporte, entre outros) no estado, 25% menos que homens.

Na cana de açúcar, elas recebem, 31% menos que homens;

Na Laranja: 21% menos que homens e

Na criação de bovinos: 13% menos que homens.

Nesse 8 de março, dia internacional das mulheres, a FERAESP alerta para as muitas desigualdades de gênero que ainda insistem em 
existir, em especial, para as assalariadas rurais no estado de São Paulo, e, defende, a luta delas pela igualdade. Não apenas isso, 
mas também, propõe uma reflexão sobre a violência contra a mulher que ainda é um problema latente no Brasil, sobretudo, a 
violência sofrida pelas mulheres do campo que tem mais dificuldades de serem identificadas e denunciadas dada as características do setor 
(muitas mulheres no campo vivem em áreas de difícil acesso para as fiscalizações e de aplicação de políticas que as beneficiam).


