
PEC das domésticas é aprovada
O Senado Federal aprovou 

em segundo turno, a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 66, a 
chamada PEC das Domésticas, que 
equipara os direitos trabalhistas dos 
empregados domésticos aos dos 
trabalhadores formais. Com a mu-
dança os trabalhadores domésticos 
passam a ter garantidos direitos 
como salário-mínimo, férias pro-
porcionais, horas extras, adicional 
noturno e o FGTS, que antes era 
facultado ao empregador.

Para o ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias, a extensão 
dos direitos trabalhistas aos em-
pregados domésticos é um “avanço 
histórico que estende direitos aos 
domésticos já há muito tempo con-
cedidos aos demais trabalhadores 
regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas. Sem dúvida nenhu-
ma, dará mais dignidade aos traba-
lhadores domésticos”, afirmou.

A PEC que ampliou garantias 
trabalhistas aos domésticos gerou 
dúvidas, já que alguns direitos ne-
cessitam de regulamentação. Para 

auxiliar o trabalhador e os empre-
gadores com relação a esses pontos, 
o ministro determinou a criação de 
uma comissão especial que vai in-
terpretar a PEC e esclarecer como 
será a regulamentação dos direitos 
adquiridos com a promulgação.

O que já entra em vigor - Alguns 
direitos são de aplicação imediata, 
como Salário Mínimo fixado em lei, 
nacionalmente unificado; a irreduti-
bilidade salarial, salvo o disposto em 
Acordo ou Convenção Coletiva de 
Trabalho; a licença à gestante de 120 
dias; a proteção do salário na forma 
da lei, constituindo crime sua reten-
ção dolosa; 13º salário com base na 
remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria; jornada de trabalho 
de 44 horas semanais e não supe-
rior a oito horas diárias; o direito ao 
repouso semanal remunerado, pre-
ferencialmente aos domingos; hora 
extra; férias anuais remuneradas 
com direito a 1/3 do salário; licença 
à gestante de 120 dias; licença-pater-
nidade de cinco dias; aviso-prévio; 
redução dos riscos inerentes ao 

trabalho; aposentadoria e integra-
ção à Previdência Social; reconhe-
cimento de convenções e acordos 
coletivos de trabalho; proibição de 
diferença de salários por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil; 
proibição de qualquer discrimina-
ção no tocante a salário e de crité-
rios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência; proibição 
de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 
anos, salvo na condição de apren-
diz, a partir de 14 anos; 

Outros dispositivos como Se-
guro-Desemprego, FGTS, trabalho 
noturno, creche, salário-família, se-
gundo a PEC nº 66, dependem de 
regulamentação, sejam na forma da 
lei ou mudança de norma técnica. 

São esses casos que a Comissão 
recém criada pelo ministro vai ava-
liar.

Garantias que dependem de re-
gulamentação - A proteção do tra-
balhador doméstico contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, 

ainda depende de lei complemen-
tar para efetivamente entrar em 
vigor. Não só para os domésticos, 
como para todos os outros traba-
lhadores celetistas. 

As domésticas têm hoje a ga-
rantia de 3 parcelas do seguro-de-
semprego, em caso de desemprego 
involuntário, porém dependerá de 
uma norma técnica do MTE a ex-
tensão para 5 parcelas, como é hoje 
para todo trabalhador demitido 
sem justa causa. 

No caso do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), que 
hoje é facultativo, serão necessários 
ajustes para se adequar aos novos 
direitos como hora-extra; trabalho 
noturno, etc.

O pagamento do salário-fa-
mília,  auxílio-creche e o seguro 
contra acidentes de trabalho serão 
regulamentados pelo Ministério da 
Previdência Social.

Para maiores informa-
ções procurar Departamento 
Pessoal do Sindicato.

Mecanização avança, mas cana perde produtividade

A tradicional  figura do cor-
tador de cana, sujo e sofrido, está 
praticamente extinta no Centro-
-Sul. A colheita recém-iniciada 
na região será pelo menos 85% 
mecanizada, em uma área de 7 
milhões de hectares. No início 
da década passada, a colheita 

manual chegou a demandar 750 
mil pessoas em todo o país, sen-
do 500 mil no Centro-Sul, estima 
o professor do Departamento de 
Economia Rural da Unesp de Ja-
boticabal, José Giacomo Bacca-
rin. Na safra passada, o número 

de cortadores empregados era 
de apenas 189 mil pessoas. No 
Nordeste, que responde por 10% 
da produção brasileira de cana, a 
mecanização ainda é ínfima e de-
manda 330 mil cortadores.

Ao contrário do que se espe-
rava, o processo de substituição 
do homem pela máquina - que 
coincidiu com um momento de 
crescimento do emprego na eco-
nomia brasileira - não provocou 
até agora nenhuma catástrofe 
social. A maior parte da mão de 
obra liberada pelo setor, não qua-
lificada, foi absorvida pela cons-
trução civil, observa Baccarin. A 
União da Indústria de Cana-de-
-Açúcar (Unica), que representa 
as usinas do Centro-Sul, estima 
que 22,7 mil dos 80 mil corta-
dores que suas 190 associadas 
empregavam em 2007 foram 
qualificados para novas tarefas, 
principalmente na própria indús-
tria da cana, como operadores de 
máquinas, mecânicos etc.

Nos últimos cinco anos, as 
usinas e fornecedores de cana 
investiram R$ 14 bilhões para 
mecanizar a colheita. Essa mo-
dernização, porém, trouxe um 
problema inesperado - a redução 
da produtividade dos canaviais. 
João Guilherme Iglézias, diretor 
da Agroterenas, uma das maiores 
fornecedoras de cana para usi-
nas, diz que a produtividade nos 
últimos três a quatro anos caiu 
de 85 toneladas por hectare para 
70 toneladas, sendo 8 a 10 tone-
ladas em razão da mecanização 
- a diferença foi efeito do clima. 
“Tivemos que reescrever os ma-
nuais de manejo”. Só agora sur-
gem variedades mais adaptadas 
às máquinas, como por exemplo 
as que “ficam mais em pé” e bro-
tam melhor sob a palha. O setor 
testa ainda técnicas para reduzir 
a compactação do solo provoca-
da pelas máquinas e reduzir as 
impurezas trazidas pela colheita-
deira para dentro da usina.
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Justiça multa indústrias 
de suco de laranja

A Justiça do Trabalho condenou as quatro maiores 
fabricantes de suco de laranja do Brasil - Fischer, Sucocítrico 
Cutrale, Louis Dreyfus Commodities Agroindustrial, Citrovita 
Agroindustrial – a pagarem indenização de R$ 400 milhões por 
danos morais coletivos devido à terceirização de trabalhado-
res rurais. A decisão judicial determina o pagamento da multa 
e o fim da terceirização nas atividades de cultivo e colheita de 
laranjas das empresas em terras próprias ou de terceiros, loca-
lizadas no território nacional, com produção agrícola utilizada 
em suas indústrias. 

A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT). Cabe recurso no Tribunal Regional do Trabalho de Cam-
pinas. O montante das indenizações por danos morais deve-
rá ser repartido em quatro partes iguais entre as instituições 
Hospital do Câncer de Barretos (Fundação Pio XII), Fundação 
Hospital Amaral Carvalho de Jaú, Associação de Assistência à 
Criança Deficiente (AACD) de São Paulo e Hospital Carlos Fer-
nando Malzoni, de Matão. Do total, a Cutrale terá que pagar R$ 
150 milhões; a Louis Dreyfus, R$ 55 milhões; a Citrovita, R$ 60 
milhões; e a Fischer, R$ 135 milhões. 

“Na prática, a indústria impõe aos proprietários rurais 
toda a responsabilidade social pelo trabalho humano inerente 
às etapas de plantio, colheita e transporte dos frutos, mas re-
serva para si a triagem dos pomares e o fluxo de entregas, de 
modo a atender tão somente as conveniências de sua linha de 
produção”, disse o juiz Renato da Fonseca Janon, da Vara do 
Trabalho de Matão (SP). As produtoras de suco ainda terão de 
pagar R$ 40 milhões, no total, por abuso do direito de defesa 
(litigância de má-fé) e ato atentatório ao exercício de jurisdi-
ção, com destinação, em partes iguais, às instituições Associa-
ção dos Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) de Matão, Apae 
de Araraquara, Apae de Bebedouro e Apae de Taquaritinga. 

Na decisão, o juiz observou má-fé das empresas. “Se as 
reclamadas continuam insistindo na tática de retardar a prola-
ção da sentença com a tentativa de arguir a suspeição da dou-
ta juíza substituta que me antecedeu, então sentencio eu, na 
condição de juiz titular da Vara de Matão e gestor responsável 
por essa unidade judiciária”, disse na decisão. De acordo com 
o MPT, a sentença proferida pela Justiça de Matão, pelo fim da 
terceirização, poderá resultar na contratação direta de mais de 
200 mil trabalhadores pelas empresas. 

Em nota, a Louis Dreyfus disse que não terceiriza a co-
lheita de laranja, e que tem empregados próprios. A Cutrale in-
formou que não concorda com a decisão e que já entrou com 
recurso. A Citrovita Agroindustrial e a Fischer informaram que 
estão avaliando os termos da decisão e irão tomar as medidas 
judiciais cabíveis.
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Com base nas inspeções 
realizadas e as eliminações de 
plantas com greening realizadas 
pelos citricultores comerciais 
de citros do estado de São Pau-
lo durante o segundo semestre 
de 2012, foram apresentados à 
Coordenadoria de Defesa Agro-
pecuária 16.403 relatórios. Des-
te total, 15.361 foram entregues 
dentro do prazo, ou seja, até 15 
de janeiro de 2013.

Os citricultores informam 
que foram inspecionadas 231,6 
milhões de plantas cítricas – 2,8 
milhões de plantas a menos do 
que o informado no primeiro 
semestre. Foram erradicadas 4,0 
milhões de plantas com sintomas 
do Huanglongbing-greening e 
14,5 milhões de planta por ou-
tras doenças e motivos. O rela-
tório também mostra que, no 
mesmo período, foi replantado 
1,1 milhão de plantas cítricas.

As regiões dos Escritórios 
de Defesa Agropecuária (EDAs) 
com maior percentagem de 
plantas eliminadas em função do 
greening foram: Limeira (6,4%), 
Ribeirão Preto (5,5%), Jabotica-
bal (3,3%), Araraquara (2,9%), 
São João da Boa Vista (2,8%), 
Mogi Mirim (2,6%) e Bauru 
(2,2%). Estes índices foram cal-
culados tendo como base o total 
de plantas cítricas inspecionadas 
e o total de plantas eliminadas 
com sintomas do greening em 
cada EDA.

Euclides de Lima Moraes Fi-
lho, diretor do Grupo de Defesa 
Sanitária Vegetal, lembra que 
“mesmo que o citricultor tenha 
deixado a atividade, ele precisa 
regularizar a situação junto ao 
órgão oficial da Defesa Agrope-
cuária da região, caso contrário, 
ele será notificado para prestar 
contas pela não entrega do rela-
tório”.

Os citricultores que deixaram 
de relatar as inspeções no semes-

tre estão sendo notificados pela 
Defesa Agropecuária para que 
apresentem o relatório e estarão 
sujeitos às penalidades estabele-
cidas na legislação. As autuações 
podem variar de 100 a 500 Ufesps. 
O valor de cada unidade fiscais do 
estado de São Paulo é de R$ 19,37.

Para conferir os números aces-
se o site www.defesaagropecuaria.
sp.gov.br e clique em “Dados da 
Citricultura Paulista”.

COMPARATIVO COM O 1º 
SEMESTRE DE 2012 – Foram en-
tregues 17.114 relatórios e destes, 
16.411 dentro do prazo. O núme-
ro de plantas existentes totalizou 
234,4 milhões. Eliminadas com 
greening 3,2 milhões; eliminadas 
por outras doenças e motivos 10,6 
milhões. Foram replantadas no 
período 1,4 milhão de plantas. As 
regiões dos Escritórios de Defesa 
Agropecuária (EDAs) com maior 
percentagem de plantas elimina-
das em função do greening foram: 
Limeira (4,7%); Ribeirão Preto 
(3,8%); Jaboticabal (2,4%); São 
João da Boa Vista (2,2%) e Arara-
quara (2,1%). (calculado com base 
o total de plantas cítricas inspecio-
nadas e o total de plantas elimina-
das com sintomas do greening em 
cada EDA).

LEGISLAÇÂO - A exigência 
da entrega do relatório de inspe-
ções do greening atende à Instru-
ção Normativa n.º 53, do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e à Portaria CDA-
21, de 15 de dezembro de 2011, da 
Coordenadoria de Defesa Agro-
pecuária. A legislação estabelece 
que o proprietário, arrendatário 
ou ocupante a qualquer título, 
deve realizar no mínimo uma ins-
peção trimestral e relatá-las a cada 
semestre ao órgão oficial de defesa 
agropecuária através de relatório. 
Mesmo que não sejam encontra-
das plantas com sintomas, o rela-
tório deve ser entregue, pois é de 
comunicação obrigatória.

Greening: 
Defesa Agropecuária divulga índice de 

inspeções no 2º semestre de 2012.

Informamos aos associados que tenham funcionários, que a partir 
deste mês no ato da rescisão, em caso de demissão sem justa, o pa-
gamento da multa rescisória terá que ser feito em dinheiro, norma 
da Caixa Federal.   
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Informamos aos associados para providenciarem a documen-
tação necessária para o IRPF - 2013 (Imposto de Renda de Pessoa 
Física), ano base 2012.  

Já estamos recebendo os documentos com antecedência, pois 
o prazo para transmitir para receita federal termina no dia 30/04/2013. 

Os documentos necessários são:

- Imposto de Renda 2012, 
- Notas Fiscais de Compra e Venda 2012,
- Veículo, se comprou ou vendeu no ano de 2012, trazer nome, 

CPF, data e valor,
- Escritura, se comprou ou vendeu no ano de 2012,
- Carnês de INSS, Extratos Bancários base 31/12/2012, Plano de 

Saúde
- Escola Particular ou Faculdade dos filhos,
- Despesas, Receitas e Talões de Notas.
- Trazer a última declaração ou disquete e recibo
 
Pedimos a colaboração, para não deixarem para os últimos dias.

OBS: Informamos também que a declaração será preenchida 
no Sindicato, com o nosso contador Valmir.

IMPOSTO DE RENDA

Cursos 2013

PRAZO  01/03/2013 a 30/04/2013

Citricultores reduzem pomares, mas o 
preço da laranja não reage em SP

O associado Walter Valério Neto citricultor em Taquaritinga e de uma 
safra para outra erradicou 10 mil pés de laranja.

Ele conta que não conseguiu vender a fruta para a indústria, que está 
com o estoque de suco abastecido.

Agora, metade da propriedade está ocupada por cana-de-açúcar e ele 
espera uma diminuição na produção de laranja.

A erradicação do pomar aconteceu em várias propriedades de São 
Paulo. Os agricultores esperavam que essa medida despertasse o 

interesse da indústria, mas Walter, por exemplo, ainda não recebeu 
nenhuma proposta para negociar a produção.

Esta é uma preocupação de vários citricultores de São Paulo, maior 
produtor do país. A safra que começa em maio deve ser quase 23% 
menor em relação à anterior e, mesmo assim, o sindicato que repre-

senta quatro mil produtores, não acredita em melhora de preço.
Em São Carlos, uma fazenda com 35 mil pés vendia toda a produção 

para a indústria. Se o preço não melhorar, o dono Sérgio Spagnolo diz 
que pretende abandonar o cultivo.

No mercado internacional, a cotação do suco de laranja vem subindo 
desde o início do ano. De janeiro até agora a alta na Bolsa de Nova 
York foi de 15%. O economista Maurício de Souza explica o que está 

influenciando o preço do suco de laranja no exterior.

Neste curso foram certificados 
mais trabalhadores rurais de 
nossa cidade e extensões de base 
(Fernando Prestes, Candido Ro-
drigues e Santa Ernestina), no 
qual tiveram aulas práticas e teó-
ricas, realizadas na propriedade 
rural da Sra. Diva S. Gibertoni e 
na Empresa COOPERCITRUS. 

Os participantes ainda receberam material, apostila e refeição, atra-
vés da parceria entre Sindicato Rural e SENAR-SP.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 04/03/13 A 08/03/13

INSTRUTOR: HERMES 

ORQUIDEA
DATA: 11/03/13 A 14/03/13

INSTRUTOR: ADOLFO MOLINA

Muito solicitado pelas produto-
ras e familiares de trabalhadores 
rurais, este curso ensinou tudo 
sobre orquídeas, plantio, cuida-
do dessas flores quanto a pragas 
e doenças, e  como identificá-las, 
evitá-las e tratá-las, adubação, 
replante e comercialização, usan-
do as técnicas apropriadas. E no 
final receberam certificação.

 O primeiro módulo do Pro-
grama de olericultura orgânica 
(preparo do solo), iniciou-se nos 
dias 18 e 25 de março, na pro-
priedade da Sra. Márcia I. P. Mu-
zatti, no Sitio Santa Inês, bairro 
Itagaçaba, onde os produtores 
aprenderam avaliar as qualida-
des física, biológica e química do 

solo e a utilização de adubos verdes no seu preparo, e a importância 
do sistema orgânico. Lembrando que este programa será de março a 
outubro, sendo duas segundas-feiras por mês.

PROGRAMA OLEIRICULTURA ORGÂNICA  
PREPARO DO SOLO

MODULO I
DATA: 18/03/13 E 25/03/13

INSTRUTOR: MARCELO SAMBIASE

TORNEIO DE PESCA
DATA: 23/03/13

Foi realizado no sábado no Distrito de 
Jurupema, mais um torneio de Pesca, 
com a participação de produtores e 
trabalhadores rurais, onde houve uma 
integração e um dia de lazer, e no qual 
receberam troféus e medalhas para os 
primeiros colocados na pescaria, todos 
entregues pelo Diretor Antonio Geral-
do Bueno de Miranda.
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Receita BOLO DE
FUBÁ

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Abril 2013

3 ovos inteiros
3 xícaras (chá) de leite
1 xícara de chá óleo 
1 colher (sopa) de margarina
3 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de fubá 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher de fermento biológico
Erva doce (opcional)

Bater tudo no liquidificador e untar uma forma de buraco, 
com óleo e polvilhar trigo, colocar em forno já aquecido, 
por 30 minutos até corar. 

Receita enviada pela associada a Sra. Josefina Nogueira.   

ARMANDO PASTRELO 06/04
JOAO FERMINO TURRA 09/04
GENI CONSTANCIO IRIA 10/04
JANDYRA EIKO MORI KAWASAKI 10/04
MARCO AURELIO FERRARO 10/04
JOSE ZEPHERINO LOTTI 10/04
MARIA DO CARMO PINSETTA 11/04
NECLETO ZANIBONI 11/04
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO 13/04
DOLAR ANTONIO GIBERTONI 13/04
IRACEMA BORGES LOTTI 13/04
IRMA CHIAROTTI MICALI 15/04
ANTONIO G. BUENO DE MIRANDA 17/04
MARCO ANTONIO PREVIDELLI ORRICO 18/04
NOEMIA PIRES MORAES 18/04
ANTENOR DOLCI 21/04
WANDERLEI MILSONI 21/04
ZEPHERINO PEDRASSOLI 22/04
WALDOMIRO BERTOLDO 25/04
MARIA APARECIDA ROMANO 25/04
NELSON MARTINS 25/04
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 26/04
MARIO WILLIAN  LEMOS 29/04
IZAURA FERNANDES BELLENTANI 29/04
JOSE MARIA MARTINELLI 30/04

O que se colhe no mês de Abril

Amendoim, arroz, banana, 
batata-inglesa, feijão, figo, laranja, 

mandioca, milho, pêssego,uva.

A 78ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Março 
de 2013, cuja ganhadora foi a Sra. Elvide Michelin Monteiro, totalizando 8.100 
litros em parceria com a ENERGIA AUTO POSTO.

Sindicato Rural Completa 8.100 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.
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Sra. Elvide Michelin Monteiro

 

Curiosidades
Se toda água da Terra – doce, salgada e congelada – fosse dividida entre 

seus habitantes, cada pessoa teria direito a 8 piscinas olímpicas cheias.
Mas, se dividirmos somente a água potável entre as mesmas pessoas, cada 

uma teria direito a apenas 5 litros de água.

Vende-se silo de sorgo forrageiro (planta inteira), 
interessados ligar para (16) 9288-0689.


