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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: (18) 3325 - 1796  / feraesp@feraesp.org.br 
WhatsApp: (14) 99873-9557 ou em seu Sindicato.

A federação e os sindicatos irão orienta-los(a).

Inflação
Mês de referência: fevereiro de 2022

Últimos 12 meses

INPC: 10,79%
IPCA: 10,54%
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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: tesouraria@feraesp.org.br ou 

pelo telefone (18) 3325 - 1796.

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

Av. Siqueira Campos, 235, Vila Operaria, Assis – SP – CEP 19804-010. 
Fone: (18) 3325 - 1796 - WhatsApp (14) 99873-9557 - e-mail: feraesp@feraesp.org.br 

Área Técnica: Cristiano Augusto Galdino - Corecon - 35802/SP

FAESP é intrasigente e encerra discussões sobre 
convenção coletiva

Fundada em 1989

A federação patronal, não aceitou as propostas da 
FERAESP, em especial, ao piso salarial, calculado com base nas 
correções devidas desde 2019 e explicado a FAESP, com reajuste 
atrelado ao índice de correção salarial, o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), como exemplificado a seguir:

A FERAESP se baseou no INPC e no mínimo de São Paulo, vigente 
até o dia 23 de março de 2022, de R$1.163,55. Foi feita a correção 
entre janeiro de 2019 e dezembro 2021, o que seria devido aos 
empregados assalariados rurais uma correção de aproximadamente 
21% ou R$1.411,00. Além disso, foi corrigida a inflação entre março 
de 2019 (mês de correção do mínimo paulista) e fevereiro de 2022, o 
valor a ser corrigido foi de aproximadamente 22%. Destaca-se ainda 
que, é comum a pedida de mais 10% de aumento real nos acordos, não 
pedido, neste caso, pela FERAESP.

A proposta da FAESP foi uma correção de apenas 12 meses, 10,79%, 
inadmissível pela FERAESP.

Além da clausula do piso salarial, a federação patronal, embutiu 
algumas restrições ao acesso dos dirigentes sindicais a fiscalização 
do cumprimento da convenção aos locais de trabalho, também 
considerado inadmissível pela FERAESP.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo 
(FAESP) encerrou as negociações para uma convenção coletiva de 
trabalho a nível estadual com a FERAESP.

Em ultima reunião realizada no dia 29 de março, de forma virtu-
al, a FAESP foi inflexivel e não chegou a um acordo sobre clausulas 
essenciais aos empregados assalariados rurais do estado, 
sobretudo, em relação às cláusulas econômicas e sindicais.
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Diante da não garantia de clausulas que protejam as relações de trabalho entre empregado e empresa,  
o acordo sobre uma convenção foi encerrado.

Para o presidente da FERAESP, Jotalune Dias dos Santos, o 
jota: “a função da FERAESP é garantir a proteção de um acordo 
decente e digno aos empregados assalariados rurais, assim, diante da 
irredutível negativa do setor patronal as cláusulas essenciais 
aos empregados, a FERAESP encerrou as negociações”. Disse 
ainda que: “a federação não construiu uma convenção com base em 
“achismos” e sim baseada em convenções e acordos já existentes no 
estado e com embasamento em instituições oficiais que tem como 
uma de suas funções calcular as variações inflacionárias, como é 
o caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e, 
portanto, seguirá por outras vias para que os empregados não sejam 
penalizados”.

Subsídio FERAESP para a data-base de maio

Correções/reajustes pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 

Maio de 2019 á abril de 2020: 2,50%

Maio de 2020 á abril de 2021: 7,60%

Maio de 2019 á abril de 2021: 10,24%

Maio de 2021 á fevereiro de 2022: 9,44%

Maio de 2019 á fevereiro de 2022: 20,64%

A inflação, com base no INPC, e tendo como referência o piso de São Paulo (R$1.163,00 de 2019), entre março de 2019 e fevereiro de 2022, 
foi de 22%, sendo assim, o piso deveria ser de R$1.422,00 para 2022, no qual, não ocorreu, pois, foi corrigido para apenas 12 meses pelo 
IPC-FIPE.

 

Piso Paulista; IPC-FIPE:

Vale lembrar que, na quarta-feira (23 de março), o piso paulista foi corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas (Fipe), IPC-FIPE. A Correção foi de apenas 12 meses (10,3%). O piso paulista foi para R$1.284,00 (primeira 
faixa).

O reajuste do IPC-FIPE entre: março de 2019 e fevereiro de 2022, foi de 21,62%. Com base no último salário de R$1.163,00, o piso deveria 
ser em 2022 de: R$ 1.414, 60.

Portanto, o governo paulista corrigiu apenas 12 meses e não 24 meses, período sem correção do piso.

Destaca-se ainda que, é comum, os acordos coletivos possuírem um “gatilho” de 10% além da correção da inflação, elevando ainda mais o 
piso estipulado pelo governo de São Paulo.

PIB do Agronegócio – Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP):

Em 2019 teve crescimento de 3,81%; em 2020: 24,31% e 2021: 8,36%.

Vale lembrar que, em muitos acordos coletivos, em especial do subsetor da cana-de-açúcar, os salários não foram reajustados, com o a
rgumento de problemas sofridos pela pandemia, entretanto, os dados do PIB do agro, demonstram crescimento desde 2019.
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Considerações

Nenhum argumento justifica a inflação corrigida no período, 
muito abaixo. Os sindicatos de empregados assalariados rurais, 
devem ficar atentos e não aceitar a antecipação do acordo coletivo, 
o que acarretaria em redução da correção do percentual correto da 
inflação, mesmo em 12 meses (pode haver redução de até 2%, se 
antecipado). Os sindicatos devem ter consciência da proteção dos 
salários dos empregados e não cair nessa armadilha da antecipação 
dos acordos, muito quista pelo setor patronal.

DIEESE: Valor da cesta básica aumenta em todas as capitais em fevereiro

Em fevereiro, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou 
em todas as capitais onde o DIEESE (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente 
a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As altas mais 
expressivas ocorreram em Porto Alegre (3,40%), Campo Grande 
(2,78%), Goiânia (2,59%) e Curitiba (2,57%).

São Paulo foi a capital onde a cesta apresentou o maior custo 
(R$ 715,65), seguida por Florianópolis (R$ 707,56), Rio de 
Janeiro (R$ 697,37), Porto Alegre (R$ 695,91) e Vitória (R$ 682,54). 
Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é 
diferente das demais capitais, os menores valores médios foram 
registrados em Aracaju (R$ 516,82), Recife (R$ 549,20) e João 
Pessoa (R$ 549,33).

A comparação do valor da cesta em 12 meses, ou seja, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2021, mostrou que todas as capitais 
tiveram alta de preços, com variações que oscilaram entre 10,00%, em Porto Alegre, e 23,00%, em Campo Grande. Com base na cesta mais 
cara, que, em fevereiro, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo 
deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, 
higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em fevereiro de 2022, o 
salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 6.012,18, ou 4,96 vezes o mínimo 
de R$ 1.212,00. Em janeiro, o valor necessário era de R$ 5.997,14, ou 4,95 vezes o piso mínimo. Em fevereiro de 2021, o valor do mínimo 
necessário deveria ter sido de R$ 5.375,05, ou 4,89 vezes o mínimo vigente na época, de R$1.100,00.

Bolsonaro muda uso dos tíquetes-refeição e direito a almoço no trabalho pode acabar

Se o Congresso Nacional aprovar a Medida Provisória (MP) nº 
1.108/22 do governo de Jair Bolsonaro (PL), trabalhadoras e 
trabalhadores de empresas que fornecem refeições podem perder esse 
benefício.

A MP muda as regras para o uso dos tíquetes, ou vales, refeição e 
alimentação com o aparente objetivo de evitar que sejam 
destinados a outras formas de consumo que não seja a 
alimentação. Mas, o que deveria ser apenas um controle maior no uso 
desse benefício, na verdade, embute uma nova perda de direitos ao 
trabalhador.

Entenda por quê

O governo incluiu um dispositivo na Lei nº 6.321/76 que abre uma brecha para o fim do benefício fiscal do Programa de Alimentação ao 
Trabalhador (PAT) às empresas que produzem e fornecem refeições em seus próprios refeitórios, deixando o trabalhador na mão, caso esse 
benefício não esteja incluído no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

“A empresa não é obrigada a oferecer refeição, nem os vales, se não estiver no ACT, mas na hora de renovação este será um item que terá de ser 
negociado novamente”, explica o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, Valeir Ertle.
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“A segunda razão é que este benefício é importante porque a empresa reduz integralmente o valor gasto com refeição aos trabalhadores no 
Imposto de Renda. Se tirar esse benefício fiscal, as empresas vão cortar do trabalhador”, ressalta Valeir.

Segundo o dirigente, a CUT vai “brigar” na próxima reunião do Conselho Nacional do Trabalho (CNT)  para que o governo faça emendas que 
retirem o risco de perda do benefício. Ainda não há uma data para a reunião, mas ela deve ocorrer até maio.

“Vamos ter que clarear essa questão, pois antes nós tínhamos o controle dos gastos das empresas com este benefício quando havia o Conselho 
do PAT, do qual a CUT também fazia parte, que Bolsonaro encerrou quando assumiu o governo em 2019”, conclui Valeir.

 
O que diz a MP sobre o uso dos vales alimentação e refeição

Analisando o texto da MP, os advogados do Escritório LBS, que atendem a CUT Nacional, explicam que a norma estabelece que o auxílio-al-
imentação apenas deve ser gasto com refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais como supermercados, por exemplo.

Na hipótese de utilização equivocada do auxílio-alimentação, é cabível aplicação de multa aos empregadores ou empresas emissoras dos 
tíquetes/cartões alimentação.

Há ainda a possibilidade de multa, inclusive se houver credenciamento de estabelecimento que comercializa produtos não relacionados à ali-
mentação do trabalhador.

Além da previsão de multas, as empresas poderão ter cancelada a inscrição de pessoa jurídica beneficiária ou do registro das empresas vincu-
ladas aos programas de alimentação do trabalhador no Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e a perda do incentivo fiscal.

A MP tem validade por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60 dias. Caso não seja votada por deputados e senadores, dentro do prazo ela 
caduca.                                                                                                                                                  Fonte: Rosely Rocha | Editado por: Marize Muniz - CUT 

Trabalhadores são resgatados de trabalho análogo à escravidão em Alfredo Marcondes (SP)

Quatro trabalhadores foram resgatados de condições análogas à 
escravidão na cidade de Alfredo Marcondes (SP), na região de 
Presidente Prudente, em operação realizada no dia 17 de março 
pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) do Ministério do 
Trabalho e Previdência, em conjunto com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e a Polícia Federal (PF).

Os trabalhadores prestavam serviços na extração de eucalipto 
(corte, limpeza e acondicionamento). A denúncia foi remetida às 
autoridades por meio do disque 100.

A equipe de inspeção constatou diversas irregularidades no 
meio ambiente de trabalho, tais como não fornecimento de 
equipamentos de proteção individual compatíveis com os riscos 
ocupacionais da atividade, falta de treinamento na operação de 
motosserras e de máquinas agrícolas e a não disponibilização de 
material de primeiros socorros, dentre outras.

Contudo, a situação mais grave foi encontrada nos alojamentos. Os 
trabalhadores, residentes de municípios vizinhos, passavam a 
semana no local executando as suas atividades, e neste período, 
pernoitavam em barracas de lona plástica abertas, desprovidas de 
portas e janelas, expondo-os às intempéries e ao risco de contato com 
animais peçonhentos.

Os colchões, instalados sobre pneus e caixas, acumulavam sujeira e não 
havia roupa de cama. O botijão de gás utilizado pelos trabalhadores 
para acender o fogão estava instalado dentro do alojamento, gerando 
riscos de incêndio e intoxicação.

Não havia armários, de forma que as roupas e demais pertences eram 
acondicionados no chão, além de instalações elétricas precárias, com 
partes energizadas expostas, aumentando o risco de choque elétrico e 
incêndio.

Apesar das condições degradantes a que foram submetidos os 
trabalhadores, todos eles tinham registro em carteira de trabalho. Eles 
recebiam salários por produtividade.

Os auditores fiscais do trabalho lavraram termo de resgate de condições 
análogas à escravidão, além de acompanharem o pagamento das 
verbas rescisórias quitadas pelo empregador. Como os trabalhadores 
foram resgatados em tais condições, há o direito de receber as guias de 
seguro-desemprego.

O MPT celebrou termo de ajuste de conduta (TAC) com o empregador, 
pelo qual o signatário se comprometeu a adotar todas as medidas 
para manter um meio ambiente de trabalho hígido e seguro, a manter 
alojamentos em condições dignas, segundo as normas vigentes, a 
observar todo o arcabouço de obrigações no que diz respeito à 
formalização de contratos e pagamento salarial de 
acordo com a lei, e a pagar as verbas rescisórias devidas aos 
empregados prejudicados, bem como uma indenização por 
danos morais individuais no valor de R$ 2.500,00 para cada um.
O TAC também prevê o pagamento de indenização por danos morais 
coletivos no valor de R$ 9.990,22, sendo R$ 6.400 em favor da 
Associação do Asilo Vicentino Nossa Senhora da Penha, e R$ 3.590,22 
em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 
Presidente Prudente.

Os trabalhadores já receberam os pagamentos das verbas 
trabalhistas devidas nessa quarta-feira (23). O cumprimento 
integral do TAC será fiscalizado pelos auditores fiscais do trabalho 
e pelo MPT. A multa por descumprimento das obrigações é de R$ 
1.000,00 por item infringido, multiplicada por R$ 500 por tra-
balhador prejudicado.                

Foto: MPT
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