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Vamos em 
frente
A quinta edição de Labor dá especial atenção ao fenômeno das migrações. A 
reportagem de capa mostra que o Brasil é hoje um dos principais destinos de 
estrangeiros, que vêm ao país à procura de trabalho e melhores condições de 
vida, e apresenta os desafios do acolhimento com dignidade desses imigrantes. 

Em tempos de eleição, a revista traz o perfil dos cabos eleitorais de Manaus, 
os trabalhadores que empunham bandeiras e animam a festa da democracia. 
Em outra reportagem no Amazonas, o drama vivido por homens e mulheres 
submetidos a condições análogas às de escravo na cultura da fibra da piaçava e o 
enfrentamento à questão.

No Pará, denúncias de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó são tema de 
outra reportagem que mostra como crianças e adolescentes têm sua infância 
roubada por exploradores que lucram com o mercado do sexo em embarcações.

Movimentos repetidos à exaustão que provocam dores insuportáveis e geram 
graves doenças motoras. A rotina de violações aos direitos mais básicos, 
ocorrida nos frigoríficos avícolas do Rio Grande do Sul, é destaque em 
reportagem especial. 

Em Curitiba, Labor acompanhou de perto o dia de uma catadora de materiais 
recicláveis, um dos mais importantes personagens para a erradicação dos 
lixões e para a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A realidade dos trabalhadores do Banco do Brasil no Piauí, assediados 
diariamente a cumprir metas e resultados, é outro assunto desta edição. Em 
Alagoas, o insalubre universo das fábricas clandestinas de fogos de artifício do 
município de Ibateguara é uma realidade que o MPT vem combatendo por meio 
de ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta. Já no interior de São 
Paulo, trabalhadores rurais que cumprem jornada sob sol forte estão expostos à 
exaustão física. 

A desigualdade de gênero ainda está presente no mercado de trabalho. Labor 
mostra que mulheres que exercem as mesmas funções dos homens recebem 
menores salários, ocupam menos cargos de chefia e sofrem mais assédio. 

Fechando este número, artigo da pesquisadora do Observatório das Migrações 
Internacionais Sofia Cavalcanti Zanforlin faz análise aprofundada sobre os 
aspectos impulsionadores do fluxo migratório contemporâneo, destacando a 
complexidade do tema e a realidade peculiar de cada povo migrante.

Felicidades.
Luís Camargo
Procurador-geral do Trabalho

Errata
As fotos da matéria Direitos trabalhistas distantes do “Padrão Fifa”, publicadas na edição 4 da Labor, 
foram creditadas de forma equivocada. A imagem da página 81 é de autoria de Lívia Vasconcelos. A 
da página 82 foi produzida por Natália Gomes. As fotos das páginas 83 e 84 são parte do acervo da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Mato Grosso.
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Guy Ryder

ENTREVISTA

Diretor-geral da OIT

O diretor-geral da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
Guy Ryder, em entrevista à 
Labor, explica a importância da 
aprovação do protocolo e da 
recomendação complementares 
à Convenção 29, de 1930, que 
trata do trabalho forçado. 
Os documentos foram 

discutidos por trabalhadores, 
empregadores e representantes 
de governos de 185 países 
membros da OIT, em Genebra, 
durante a 103ª Conferência 
Internacional do Trabalho. O 
protocolo foi aprovado por 437 
votos a favor, oito contrários e 
27 abstenções.

Por rodrigo Farhat
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A recomendação teve 459 votos favoráveis, 
três contra e 12 abstenções. Cada país 
membro da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) é representado por quatro 
delegados na conferência anual. Dois 
são representantes do governo, um dos 
trabalhadores e outro dos empregadores.

Os documentos abordam lacunas na 
aplicação da Convenção 29 e reforçam 
medidas de prevenção, proteção e 
indenização das vítimas para eliminação 
do trabalho forçado em todo o mundo. O 
texto reconhece que o trabalho forçado ou 
obrigatório viola os direitos humanos contra 
a dignidade de milhões de mulheres, homens, 
meninas e meninos e que contribui para 
perpetuar a pobreza. É, ainda, um obstáculo 
na busca do trabalho decente para todos. 
Os empregos de qualidade são, segundo o 
diretor-geral da OIT, Guy Ryder, “um motor 
essencial do desenvolvimento”.

O novo texto está em sintonia com os 
conceitos defendidos pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT), como dumping 
social decorrente da superexploração do 
trabalhador, garantia de direitos fundamentais 
trabalhistas a migrantes indocumentados 
em situação de superexploração, combate 
ao tráfico de pessoas, abrangência da 
escravidão sexual no contexto do trabalho 
forçado e envolvimento do detentor do poder 
econômico relevante na precarização da 
cadeia produtiva. Assim, membros do MPT que 
atuam com garimpo, por exemplo, terão novas 
ferramentas para envolver as redes de varejo 
de jóias; os que atuam no setor da costura, as 
grandes grifes; e os que lidam com as questões 
das carvoarias, as siderúrgicas.

Existem hoje 21 milhões de vítimas de 
trabalho forçado no mundo. O “negócio”, 
segundo estimativas da OIT, movimenta por 
ano U$$ 150 bilhões.

O trabalho forçado na 
economia privada gera US$ 
150 bilhões em lucros ilegais 
por ano, de acordo com o 
último relatório da OIT. Qual 
é a tendência mundial? De 
crescimento? De redução?
Não é fácil responder esta pergunta. Nossa 
metodologia de medir o trabalho forçado 
mudou muito e as cifras que acabamos de 
ter sobre os lucros ilegais do trabalho forçado 
são maiores do que as cifras divulgadas 
anteriormente. Mas, em grande medida, 
isso representa melhora da metodologia, e 
não incremento do problema. Então, é difícil 
falar das tendências do trabalho forçado em 
termos de quantidade. O mais importante 
nas tendências, no entanto, é perceber que 
o trabalho forçado está demonstrando sua 
capacidade de mudar, cotidianamente. Então, 
a forma de trabalho forçado que existe hoje 
não é a mesma que existia ontem. É, assim, 
processo de mutação é permanente. Por isso o 
protocolo assinado aqui [na 103ª Conferência 
Internacional do Trabalho, em Genebra, Suíça], 
é tão importante, porque estamos observando 
distintas formas de trabalho forçado, até 
mesmo ligadas ao tráfico de seres humanos. 
Nossos instrumentos têm de ser capazes de 
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confrontar esse problema permanentemente. 
Com o debate e a aprovação do protocolo e da 
recomendação, há um nível de conscientização 
cada vez maior em todo o mundo. A campanha 
que vamos fazer ao redor do tema vai nos 
permitir avançar. Existem 21 milhões de vítimas 
de trabalho forçado no mundo.

O trabalho forçado tem 
crescido em todo o mundo, 
mas os dados brasileiros 
apontam para uma redução 
do número de trabalhadores 
resgatados. O Brasil pode ser 
considerado um exemplo?
Sim, em dois sentidos. Um é que o Brasil tem o 
mérito extraordinário de reconhecer que existia 
o problema. Este é o primeiro passo. Existem 
muitos países em todo o mundo que não fazem 

isso, que não reconhecem a existência do 
trabalho forçado em seu território. O Brasil fez 
isso há muito tempo. Estamos cooperando com 
os brasileiros desde 2012. O Brasil reconheceu 
o problema e o Brasil tem desenvolvido 
e executado políticas que podem levar à 
eliminação trabalho forçado. Desde 1995, 45 
mil trabalhadores foram resgatados. As políticas 
de inspeção têm dado uma resposta eficaz em 
relação ao trabalho forçado.

Em Cuiabá, vi senhores e senhoras vítimas do 
trabalho forçado que haviam sido resgatados 
e que passavam por processo de capacitação, 
estavam sendo educados para o trabalho.

O Brasil é exemplo tanto em vontade política 
quanto na prática na implementação de políticas 
práticas que podem fazer a diferença. Os outros 
países podem aprender muito com a experiência 
brasileira e oxalá que o Brasil possa exercer esse 
papel de liderança na campanha que vamos 
desenvolver sobre o tema para intensificar a luta 
contra o trabalho forçado.
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Quais os principais entraves 
para a erradicação do 
trabalho forçado em todo o 
mundo?
São muitos. Vontade política para erradicar 
o trabalho forçado é o primeiro deles. 
Reconhecimento do problema, outro. Não se 
pode pensar que o trabalho forçado e outros 
abusos são uma fatalidade.

É evidente que o trabalho forçado está 
claramente vinculado com os problemas do 
mundo do trabalho, como a pobreza, que deixa 
os trabalhadores muitos vulneráveis. Políticas de 
proteção social, políticas de educação também 
têm relação com a luta contra o trabalho 
forçado. A informalidade também é uma fonte 
de abusos. E há outros elementos que podem 
ser mencionados, mas, sobretudo, é preciso 
vontade. Vinte e um milhões de vítimas é um 
número demasiado alto, mas que pode ser 
erradicado em um curto espaço de tempo. 
Para isso, é preciso compromisso. É uma luta de 
todos, de sindicatos e também de empresários.

O protocolo e a 
recomendação da Convenção 
29, aprovados pelos 
delegados da OIT, vão mudar 
a visão do mundo relacionada 
ao trabalho forçado?
O protocolo é importante. É algo novo, um 
novo instrumento, que vai dar atenção política 
sobre a luta contra o trabalho forçado. A 
novidade do protocolo da Convenção 29 vai 
resultar em atenção pública e isso vai ajudar 
a subir o interesse político relacionado ao 
trabalho forçado. No Reino Unido, por exemplo, 
há um projeto de lei no Parlamento contra a 
escravidão contemporânea. O governo estima 
em 4 mil escravos no Reino Unido.

São instrumentos importantes em si mesmos. 
Há lacunas no quadro normativo da OIT. Os 
convênios contra o trabalho forçado são 
antigos, e, no entanto, seguem vigentes. 
Assim, o protocolo é um símbolo que pode ter 
um efeito de mobilização da opinião pública 

internacional e precisamos de apoios público 
e político que possam ajudar a avançar. Neste 
sentido, precisamos lançar uma campanha para 
mostrar como identificar e combater o trabalho 
forçado. E o Brasil pode nos ajudar muito, pois 
tem um papel de liderança mundial no tema. 
É preciso começar a entender que este é um 
problema de todos os países.

Em 2016, teremos um debate sobre o papel das 
cadeias produtivas relacionadas ao trabalho 
forçado e esta discussão será colocada na 
ordem do dia.

Muitas vezes, o processo 
migratório é fonte de 
exploração. São inúmeros 
os casos de tráfico de 
pessoas para a exploração 
no trabalho e também para 
a exploração sexual. Como 
governos, empregadores 
e trabalhadores podem 
avançar na promoção de uma 
migração equitativa em todo 
o mundo?
Este foi um grande debate nesta conferência 
[em junho de 2014 ] e a pergunta que fiz foi: 
como construir uma agenda internacional para 
uma migração justa e equitativa? Muitas vezes, 
a migração está associada à exploração. Pode 
ser de trabalho forçado, de discriminação. Sem 
dúvida, os migrantes são os mais vulneráveis 
e explorados em todo o mundo. São 230 
milhões de trabalhadores migrantes em todo 
o mundo. É preciso reconhecer também que 
existe uma dificuldade em tratar da questão 
da migração. Não é fácil tratar das questões 
da migração. Penso que temos que colocar os 
direitos dos trabalhadores migrantes ao centro 
das políticas de migração. Neste momento 
não é assim. Espero que o debate que fizemos 
nesta conferência possa fazer com que esta 
agenda avance. Vou propor ao conselho de 
administração da OIT, em novembro de 2014, 
que façamos da migração justa e equitativa 
uma prioridade na OIT. 



LABOR   13

Promoção dos direitos 
trabalhistas globais

Por LiLiana ayaLde *

A parceria duradoura entre Brasil e Estados 
Unidos baseia-se em nossas muitas 
similaridades e valores comuns. Somos 
sociedades democráticas dinâmicas, 
multiculturais e amplamente diversificadas, 
abençoadas com uma riqueza de recursos 
humanos e naturais em nossos territórios 
continentais. Também compartilhamos a 
mancha histórica da escravidão, cujos efeitos 
continuam a reverberar em nossas respectivas 
sociedades até hoje. A escravidão não foi 
uma exclusividade do Brasil nem dos Estados 
Unidos, mas embasa o modo como nossas 
nações passaram a lidar desde então com 
diversas questões de raça e igualdade social, 
como direitos trabalhistas e condições de 
trabalho entendidos de maneira mais ampla.

Infelizmente, formas modernas de escravidão 
continuam sendo uma realidade para milhões 
de pessoas no mundo todo. A Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) estima que 
cerca de 21 milhões de pessoas sejam vítimas 
do trabalho forçado no mundo todo e 168 
milhões de crianças com menos de 18 anos, 

vítimas do trabalho infantil. Hoje, tanto o Brasil 
quanto os Estados Unidos esforçam-se para 
preparar nossa força de trabalho para competir 
na economia global e fornecer condições de 
trabalho dignas para o nosso povo. Como 
países construídos pelo trabalho, priorizamos a 
reversão e a erradicação do trabalho forçado e 
infantil onde quer que ele exista. 

Nas últimas décadas, o Brasil formulou políticas 
trabalhistas progressistas que lidaram de maneira 
proativa com o flagelo do trabalho forçado e 
infantil. Os Estados Unidos também trabalharam 
para elaborar políticas visando criar uma força de 
trabalho totalmente inclusiva e adequadamente 
remunerada – incluindo equiparação salarial 
para homens e mulheres e salário mínimo. Afinal, 
apoiar os trabalhadores – a espinha dorsal da 
classe média da nação – é essencial não apenas 
para a economia do país, mas também para 
a proteção, a segurança e a subsistência de 
seus cidadãos. Esses valores orientam nosso 
trabalho com o Brasil e nossos outros parceiros 
internacionais em questões trabalhistas, inclusive 
nossos esforços para erradicar do mundo o 

trabalho infantil e o trabalho forçado. 

Para isso, o governo dos EUA participa de 
fóruns regionais e internacionais como a OIT, 
o G-20 e a Conferência Interamericana de 
Ministros do Trabalho. Em junho passado, os 
Estados Unidos participaram das negociações 
na Conferência Internacional do Trabalho da 
OIT, que resultaram na adoção de um protocolo 
e uma recomendação para combater o trabalho 
forçado em complemento à Convenção 29 da 
OIT. O protocolo e a recomendação reafirmam 
a necessidade de prevenção, proteção e 
compensações para as vítimas do trabalho 
forçado. Durante as negociações, as delegações 
brasileira e americana trabalharam juntas em 
um objetivo claramente comum.

Os Estados Unidos também participam de 
diálogos trabalhistas bilaterais com vários 
países para o intercâmbio das melhores 
práticas em direitos trabalhistas, incluindo 
questões relacionadas com trabalho infantil 
e trabalho forçado. Esses diálogos, liderados 
pelo Departamento do Trabalho dos EUA 

BRASIL-EUA
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(USDOL), buscam fortalecer a cooperação em 
assuntos trabalhistas para garantir o crescimento 
econômico justo e apoiar a prosperidade 
amplamente compartilhada. Também 
buscam enfrentar desafios como promoção 
de empregos, garantia de proteção social e 
proteção dos direitos trabalhistas. Em 2012, o 
USDOL e o Ministério do Trabalho e Emprego do 
Brasil assinaram um acordo para promover esse 
tipo de cooperação relacionada com o trabalho.

Além dos diálogos trabalhistas, os Estados 
Unidos fazem parcerias com governos 
estrangeiros visando apoiar as iniciativas 
para combater o trabalho infantil e o trabalho 
forçado de outras maneiras. Desde 1995, o 
USDOL trabalha com o Brasil para combater 
o trabalho infantil e o trabalho forçado por 
meio de projetos implementados pela OIT, 
pelos Serviços Católicos de Assistência (CRS) 
e pelos Companheiros das Américas. Como 
parte desses esforços, desenvolvemos um 
modelo de cooperação tripartite no qual 
as melhores práticas do Brasil e as lições 
aprendidas sobre trabalho forçado e trabalho 
infantil são compartilhadas com outros 

países. Ao compartilhar suas experiências, o 
Brasil ajuda a capacitar governos parceiros, 
o setor privado e organizações da sociedade 
civil em seus esforços para combater o 
trabalho forçado e o trabalho infantil. 
Nesse modelo tripartite de cooperação, o 
USDOL financiou projetos de combate ao 
trabalho infantil na América Latina e na 
África Lusófona. Atualmente, o projeto da 
OIT financiado pelo USDOL, “Consolidando 
e Disseminando Esforços para o Combate ao 
Trabalho Forçado no Brasil e no Peru”, apoia 
as iniciativas dos dois países para combater o 
trabalho forçado e compartilha as melhores 
práticas do Brasil com partes interessadas dos 
dois governos parceiros.

Os Estados Unidos também têm diplomatas 
especializados em nossas missões 
diplomáticas no exterior encarregados 
principalmente das questões do trabalho e 
com mandato para promover a cooperação 
na área do trabalho e melhorar os direitos 
dos trabalhadores e as condições dos 
locais de trabalho. Desde a década de 
1940, os assessores da área do trabalho nas 

embaixadas e consulados dos EUA no exterior 
desempenham um papel essencial para fazer 
avançar os direitos trabalhistas e ajudar o 
governo dos EUA a entender e responder 
às condições do mercado de trabalho em 
constante mudança no mundo todo. Esses 
diplomatas pesquisam e documentam as 
principais questões trabalhistas, inclusive 
direitos dos trabalhadores e relações 
trabalhistas, e buscam ajudar o governo dos 
EUA a defender melhores padrões para os 
direitos dos trabalhadores em todo o mundo.

O Brasil e os Estados Unidos enfrentam 
desafios muitos reais em nossas iniciativas 
para erradicar o trabalho forçado e a 
exploração do trabalho infantil no mundo. 
Embora muito trabalho ainda precise ser 
feito, estou confiante de que nossos países 
compartilham a vontade de criar um mundo 
no qual todos os trabalhadores sejam tratados 
com dignidade e todo o nosso povo tenha 
acesso a trabalho digno. X

* Embaixadora dos EUA no Brasil

Cyrano Vital



LABOR   15



16 LABOR   

Reduzido a cinzas

ASSÉDIO MORAL

Trabalhadores do Banco do Brasil no Piauí, 
pressionados a cumprir prazos e metas, foram 
parar nos consultórios médicos e nos tribunais

Por anucha MeLo

Oprimido, diminuído, fracassado. 
Esses foram os sentimentos 
de Joaquim Moura (foto no 
alto da página 18), 28 anos de 
Banco do Brasil, que viu a vida 
desmoronar com as metas que 
tinha que cumprir como gerente 
de agência. Ele não suportou 

o terror psicológico que 
vivenciava no trabalho, entrou 
em depressão grave e precisou 
se afastar do trabalho. A família 
adoeceu junto. O clima em casa 
ficou tenso, carregado. Mulher 
e filhos também sofreram as 
consequências do problema.

Empresa foi multada 
em R$ 5 milhões pela 

Justiça do Trabalho
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Cyrano Vital
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“Estava me tornando uma pessoa agressiva 
e descontava na minha família toda a minha 
insatisfação com tudo o que estava me ocorrendo 
no trabalho. Eles sofreram muito. Eu não dormia 
direito, tinha pesadelos à noite e ia trabalhar sem 
a menor vontade. Um dia, explodi.” Islândia (foto 
nesta página), a esposa, não explodiu e ficou ao 
lado do marido. Mulher de temperamento calmo, 
teve fé para reunir forças e ajudar Joaquim.

Islândia conta que o marido sempre foi uma 
pessoa ativa. Nunca faltava ao trabalho. Um 
dia, passou a não querer ir para o banco. “Tinha 
dificuldade até de levantar da cama. Estranhei, 
porque não sabia que ele estava passando por 
toda aquela pressão. Ele não dividiu com a 
família. Então, um dia, eu o forcei a se levantar. 
Levei-o para debaixo do chuveiro, na tentativa 
de sacudi-lo mesmo. Lembro que ele teve até 
ânsia de vômito, tamanha a aflição.”

Joaquim foi um dos quatro gerentes do Banco do 
Brasil no Piauí diagnosticados com a Síndrome 
de Burnout, um tipo de exaustão emocional 
que pode levar à incapacidade temporária e até 
à definitiva. O termo vem da junção de duas 
palavras inglesas, burn e out, e significa “queimar 
por completo”, “reduzir a cinzas”, “pifar”.

Pacientes com burnout apresentam 
esgotamento físico e mental crônico após 
excessiva dedicação ao trabalho. Na maioria 
das vezes, ficam desmotivados a cumprir 
as próprias obrigações e passam a não se 
sentir mais realizados com a atividade que 
desempenham, reação natural do organismo 
ao estresse ocupacional. “Em julho passado, 
perto do dia de voltar à perícia, senti uma 
pressão no corpo, uma dor no peito, que acabei 
hospitalizado. Estou há mais de um ano de 
licença, mas não me acostumo com a ideia de 
retornar ao trabalho”, confessa Joaquim.

Síndrome da excelência
As vítimas mais frequentes da síndrome 
são profissionais com alto grau de 
responsabilidade no trabalho, dos quais 
é exigido o cumprimento de metas 
exageradas. “São os mais eficientes, os mais 
comprometidos e também os mais rigorosos 
consigo mesmos”, afirma o doutor em 
psicologia José Roberto Heloani (foto ao 
lado), que estuda saúde mental no trabalho 
há 25 anos. Com o desenvolvimento de suas 
pesquisas, passou a se dedicar ao assédio 
moral. Heloani lembra que a burnout já 
foi chamada por pesquisadores franceses 
de “síndrome de excelência”, porque as 
pessoas que adoecem são as mais sérias, as 
que mais investiram na carreira, as de maior 
credibilidade.

Pelas pressões e o estado de tensão criados 
no ambiente de trabalho, os trabalhadores 
afetados apresentam dores generalizadas, 
fibromialgias, insônias, cefaleias e falta de ar. 

São sintomas clássicos de quem sofre assédio 
moral organizacional. Para estancar o problema, 
é preciso combater as causas, intrinsecamente 
ligadas ao local de trabalho. “É necessário 
reestruturar o ambiente, modificar as atividades 
desempenhadas, de modo a garantir a saúde 
e a segurança do trabalhador”, explica o 
pesquisador. Ele diz ter ouvido diversos relatos 
de pessoas que precisaram se afastar do trabalho 
para não sucumbir. “É difícil para essas pessoas 
terem que sair do lugar onde foram felizes a 
maior parte da vida. Mas elas têm que parar para 
se submeter a um tratamento de saúde sério, 
que pode ser, inclusive, para o resto da vida.”

A procuradora do Estado do Paraná Aldacy 
Rachid Coutinho, especialista em Direito 
do Trabalho, defende que “o assédio moral 
organizacional é identificado como o emprego 
da violência como política de gestão”. Em artigo 
publicado em agosto de 2013, sobre a questão 
do poder empregatício e a violência silenciosa 
do perverso narcísico, afirma que a gestão por 
estresse tem sido utilizada como “estratégia 
empresarial fundada no medo e no sofrimento 
como forma de induzir à submissão, visando à 
maximização dos lucros”.

Pressão e ironia
Para induzir o trabalhador a seguir a política 
adotada pela empresa, instrumentos de 
pressão, que geram tensão e medo, são 
usados. Cobranças constantes, comparação 
com desempenho de outros trabalhadores, 
ranking de produtividade, envio de mensagens 
eletrônicas e de celular (SMS) são as vias mais 
corriqueiras do assédio moral organizacional. 
Essas práticas são muito comuns em 
empresas que buscam alcançar altos índices 
de produtividade, mesmo que tenham que 
comprometer a saúde do trabalhador.

Funcionário do Banco do Brasil há 30 anos, 
Valdeci Pessoa Cabral recebia tantas ligações e 
SMS no celular corporativo que passou a colocar 
o aparelho no modo “vibração”, porque adquiriu 
um tique nervoso. “Antes de ir para o banco, já 
recebia as cobranças das metas que precisava 
atingir”, lembra. As mensagens partiam do 
celular do então superintendente do banco, que 
cobrava a venda de produtos. “Se até o meio-
dia não vendesse nada, recebia uma ligação 
questionando se o sistema estava fora do ar ou 
se estava faltando energia na minha agência.”

Para o professor Heloani, quando uma 
empresa fornece ao trabalhador um telefone 
móvel institucional, ela dá uma “algema 
eletrônica” para o funcionário, que ficará 
aprisionado dentro e fora do trabalho. 
Assim, ele recebe ligações e mensagens 
a qualquer hora do dia ou da noite. “Um 
trabalhador, por mais equilibrado que seja, 
se receber diariamente inúmeras mensagens 
de cobranças por metas que precisam ser 
atingidas, vai adoecer.”
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“O que tenho não aparece em exames médicos”
Contardo Luiz Feitosa (foto abaixo) é funcionário 
do Banco do Brasil há 33 anos. Antes de ser 
diagnosticado com burnout, tinha crises 
sequenciadas de choro, bebia com frequência, 
dormia com ajuda de remédios e até chegou 
a pensar em tirar a própria vida. Ficou em 
tratamento médico por 90 dias. Voltou ao 
trabalho, sem o cargo de chefia e, três dias depois, 
foi hospitalizado após episódios de desmaios. 
“Ainda era madrugada, antes da hora de ir para 
o banco. Comecei a ficar com as pernas bambas, 
com a vista turva. Minha família me levou para 
o hospital. Fiz vários exames. O que tenho não 
aparece em exames médicos.”

Os problemas de saúde também 
perturbaram algo sagrado na vida de 
Contardo: sua fé. Ele fala que, nos momentos 
mais angustiantes, duvidou da crença em 
Deus. “Minha família sempre foi muito 
religiosa. Quando me vi questionando a 
existência de Jesus Cristo, me desesperei. 
Percebi que não estava bem mesmo.”

Três dos quatro gerentes afastados do banco 
voltaram a desempenhar atividades que 
exigem menos metas e passaram a se cobrar 
menos. Questionado sobre a importância do 
banco em sua vida, Contardo Feitosa arremata: 
“O nome da gente se confunde com o nome do 
banco. Então, quando eles fazem você se sentir 
incompetente, você incorpora aquilo e acaba 
acreditando. E aí adoece.”

Um dos mais antigos bancários a passar pelo 
problema foi Luiz Clementino Filho (foto da 
página 20). Trinta e dois anos de casa não foram 
suficientes para dar a ele a segurança de um 
ambiente de trabalho sem pressões. O gerente 
também teve diagnóstico de burnout e precisou 
do auxílio-acidentário do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) para se afastar do trabalho. 
Sua ficha funcional é exemplar, mas a cobrança 
de produtividade pela superintendência levou-o 
ao adoecimento. “Nunca imaginei na minha 
vida ter medo de ir para o trabalho. Nas reuniões 
da superintendência, chegava a me assustar 
quando meu nome era chamado.”

Em 2011, começou a sentir cansaço físico e insônia 
e terminou submetido a uma cirurgia cardíaca, 
sem nem imaginar que aquilo tudo decorria 
das pressões no trabalho. No ano seguinte, ao 
fazer o exame periódico de saúde, respondeu 
um questionário que preocupou o médico do 
trabalho. Ele disse que Luiz estava no ponto de 
encaminhamento para o psiquiatra. “Aquilo me 

chocou, não por preconceito, mas porque nunca 
imaginei que estivesse nesse ponto.”

Trabalhador-coisa
Luizinho, como é conhecido entre os colegas 
do banco, voltou a trabalhar na mesma 
agência em que exercia o cargo de gerente. 
Sem a comissão e com menos pressão. Não 
se envolve mais com vendas de produtos, 
porque acredita que pode gerar tensão. 
Ele aprendeu a se proteger do que pode 
desencadear uma nova crise. “Quem sofre da 
síndrome sabe que pode vir a ter um novo 
episódio a qualquer pressão no ambiente que 
gerou o problema.”

Os bancários com burnout que retornaram 
ao trabalho admitem estar em permanente 
vigilância consigo mesmo para não 
sucumbirem às pressões. O ambiente de 
trabalho também mudou após a ação civil 
pública do MPT, admitem. Mas alguns 
mecanismos de cobrança, próprios da 
gestão do banco, podem precipitar novas 
crises. Contardo afirma que, ao receber uma 
demanda com a qual não concorda, e que sabe 
que irá deixá-lo tenso, comunica à gerência 
imediatamente de que não está apto para 
aquele serviço.

O mais grave do processo de adoecimento 
provocado pela burnout é o sentimento 
de coisificação que o trabalhador passa a 
desenvolver diante do total desrespeito a 
que é submetido. “Ele começa a se sentir 
como coisa, porque é assim que é tratado: 
uma máquina de produção”, denuncia o 
pesquisador Heloani. Por isso, destaca um 
ponto que deve ser observado no estudo 

Adoecimento
O Sindicato dos Bancários denunciou 
o afastamento dos quatro gerentes do 
Banco do Brasil para tratamento de saúde 
ao Ministério Público do Trabalho e a 
investigação começou em janeiro de 2013. 
“As doenças resultam do estresse, da 
pressão. Os bancários estão adoecendo. 
Alguns chegam a tomar remédio controlado 
para poder trabalhar. Outros buscam a 
aposentadoria mais cedo”, explicou o 
presidente do sindicato, Arimatéa Passos.

A procuradora do Trabalho Maria Elena 
Rêgo ouviu diversos relatos de gerentes e 

funcionários do banco. Inicialmente, queria 
descobrir as causas do assédio sofrido pelos 
bancários por meio dos gerentes. À medida 
que ia desenrolando a trama, concluía que 
os gerentes eram os principais alvos do 
assédio e a fonte era o superintendente do 
banco. Tudo para colocar o Piauí dentre 
as primeiras agências do ranking nacional. 
“O que mais me chocou foi ver de perto 
trabalhadores que tinham dedicado uma 
vida inteira ao banco estarem destroçados 
profissional e pessoalmente.” Ela lia a palavra 
“desesperança” nos olhos dos bancários. 
“O assediador os tratou como descartáveis 
e substituíveis, deixando de considerá-los 
como seres humanos com limitações.”
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Assédio moral 
na empresa
O assédio moral organizacional pode ter 
diferentes faces. Condutas abusivas, de 
qualquer natureza, exercidas de forma 
sistemática, durante certo tempo para 
controle sobre a coletividade e garantia do 
alcance das metas da empresa.

O assediador faz o assediado passar por 
vexames, humilhações ou constrangimentos. 
Assim, pode aumentar a intensidade do 
trabalho e, também, dos níveis de ansiedade 
do assediado.

Busca aumentar a eficiência ou a rapidez 
na realização de uma determinada 
tarefa, cobrando constantemente e 
supervisionando de forma exagerada. Ele 
pode, ainda, comparar desempenhos entre 
os colegas e estabelecer metas com prazos 
exíguos. X

do ambiente de trabalho: a natureza ética 
de quem manipula o assédio. “O filósofo 
Immanuel Kant dizia que não há possibilidade 
de eu ser ético com ninguém se não 
reconheço no outro um semelhante a mim, 
um ser humano; se eu o vejo como coisa.”

Reivindicações
Uma pesquisa realizada entre bancários 
de todo o país mostrou que, entre as 
reivindicações relativas à saúde, condições 
de trabalho e segurança, 65% da categoria 
apontaram como prioridade a necessidade 
de combate ao assédio moral nos locais 
de trabalho. Cerca de 57% dos bancários 
pesquisados também querem o fim das 
metas abusivas. O estudo foi divulgado em 
2013, durante a Conferência Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro.

Os números demonstram a clara insatisfação 
da categoria com o modelo de gestão 
programado para gerar lucros, cujo custo é a 
saúde mental dos trabalhadores. De acordo 
com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), os transtornos mentais, especialmente a 
depressão, são a segunda causa de afastamento 
do trabalho.

O Piauí não foge a essa realidade. Dados da 
Gerência Executiva do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) em Teresina, 
nos últimos dez anos, o número de 
benefícios concedidos a segurados que 
se licenciaram do trabalho por causa de 
depressão aumentou 309% no estado, o que 
corresponde a 2,9 mil beneficiários. Desse 
total, 2.507 foram auxílios-doença, 167 
aposentadorias por invalidez, 117 amparos 
sociais e 131 auxílios-doença por acidente 
de trabalho.

No mesmo período, ocorreram nove 
aposentadorias por invalidez em acidentes de 
trabalho causados por episódios depressivos. 
Somente em 2014, já foram concedidos 
153 benefícios a segurados com episódios 
depressivos. Para pagar todos esses benefícios, 
só no Piauí, o INSS gastou mais de R$ 2,3 
milhões nos últimos dez anos.

Condenação
Em 11 de dezembro de 2013, o Ministério 
Público do Trabalho no Piauí ajuizou ação civil 
pública na Justiça do Trabalho requerendo 

a contratação de profissionais para a 
elaboração de diagnóstico sobre as condições 
organizacionais do Banco do Brasil no Piauí e 
a suspensão imediata da cobrança por metas 
através de envio de mensagens ameaçadoras e 
irônicas aos trabalhadores.

“Pretendia garantir que a organização de trabalho 
do banco fosse alterada, reduzindo os fatores 
estressantes e obter também o efeito pedagógico 
da condenação em si, não só para o Banco do 
Brasil, como para todas as instituições financeiras 
que adotam os mesmos procedimentos 
danosos à saúde dos trabalhadores”, informou a 
procuradora Maria Elena Rêgo.

O juiz Adriano Craveiro Neves condenou a 
instituição a pagar multa indenizatória por dano 
moral coletivo no valor de R$ 5 milhões. Na 
sentença, o juiz alegou que “a prova nos autos 
é robusta, restando provado inequivocamente 
o assédio moral organizacional”. O magistrado 
afirmou ainda que os relatos orais e todo o 
procedimento de investigação desempenhado 
pelo Ministério Público o convenceram da 
verossimilhança das alegações.

O corpo assediado fala
Crises de choro

Dores generalizadas

Palpitações e tremores

Insônia ou sonolência

Depressão

Tontura e dor de cabeça

Hipertensão

Distúrbios digestivos

Falta de ar

Sentimento de inutilidade

Alcoolismo

Tentativas de suicídio
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Animadores da 
democracia

ELEIÇÕES 2014

Cabos eleitorais chacoalham bandeiras coloridas 
incessantemente de um lado ao outro, sob o 

sol de Manaus, por oito horas diárias

Quem são os 
trabalhadores que 
movem a folia da 

campanha eleitoral?

A expressão que define as eleições 
como festa da democracia, ao que 
parece, foi interpretada literalmente 
nas ruas de Manaus. Nas eleições 

deste ano, numa volta pela cidade 
ficava evidente o ritmo intenso da 
campanha. O clima é mesmo de 
uma grande festa popular. 

Por Beatriz MaLagueta
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Às 8h40 de um sábado, a “bola do Eldorado”, 
rotatória de grande movimentação na zona 
centro-sul da cidade, está tomada por dezenas 
de pessoas que carregam placas e bandeiras 
dos candidatos. A atividade é conhecida como 
“bandeirada”. Os carros complementam a 
“folia”, exibindo os jingles da campanha em 
muitos decibéis.
Os cabos eleitorais chacoalham as bandeiras 
incessantemente de um lado ao outro, sob o 
sol de Manaus, por oito horas diárias. 

Tentam captar mais votos para quem 
estão representando.

Ao trabalhar em avenidas de grande 
movimentação, os cabos eleitorais estão expostos 
a diversos perigos. Desde os riscos de saúde – em 
razão da exposição ao sol, sob sensação térmica 
superior a 40oC – até os de acidentes – mesmo 
proibido, é comum encontrá-los nos canteiros 
divisórios das ruas, nos meios-fios, cercados pelo 
trânsito com estatísticas cada dia mais violentas.

Álvaro Vitorino Lima, 56 anos, é cabo 
eleitoral de candidatos a governador e a 
senador. Trabalhou em tantas campanhas 
que já perdeu a conta do número de eleições 
das quais participou. “De todas, essa é uma 
das melhores eleições com relação aos 
direitos dos cabos eleitorais, porque tem 
água, tem café, tem pãozinho de manhã, 
tem protetor solar, ou seja, está muito 
melhor do que das outras vezes. Eu nunca vi 
nada disso.”

Higor Moura
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Ajuda em casa
Cabo eleitoral pela terceira vez, Jonas Lima 
dos Anjos, 27 anos, estava desempregado 
e viu na atividade uma forma de contribuir 
com as despesas, mesmo que por um período 
determinado. “Estou trabalhando como 
cabo eleitoral para dar uma ajuda em casa. 
Não acho que esse seja um trabalho difícil. 
E, nessas eleições, muitos benefícios como 
alimentação, transporte, água, descanso 
e protetor solar têm sido oferecidos aos 
trabalhadores. Nas últimas vezes, até davam 
algumas coisas, mas agora são em maior 
número e com melhor qualidade.”
O contentamento demonstrado pelos cabos 
eleitorais com as atuais condições está ligado à 
preocupação do Ministério Público do Trabalho 
no Amazonas em oferecer um meio ambiente 
seguro e saudável e, também, de evitar que 
ocorram situações semelhantes às eleições 

passadas, quando alguns desses trabalhadores 
não foram pagos ou foram encontrados crianças 
e adolescentes no exercício da atividade.
Para intervir nas questões trabalhistas 
relacionadas à contratação de cabos eleitorais, 
o MPT propôs aos partidos políticos a 
assinatura de um termo de ajustamento de 
conduta (TAC). O MPT pretendeu, também, 
combater o trabalho infantil durante a 
campanha eleitoral deste ano.

Abrangência
O documento foi firmado por representantes 
de 27 partidos políticos perante o MPT e o 
Ministério Público Eleitoral, com apoio do 
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com 
abrangência em todo o Amazonas. Nas eleições 
de 2010 e 2012, os partidos também assinaram 
um TAC, mas, agora, foram feitas alterações 

para incluir outros itens, como correções 
de valores e estabelecimento de datas para 
prestação de contas.

Firmar contrato individual escrito, conceder 
direitos como jornada diária de oito horas, folga 
semanal, vale-alimentação no valor de R$ 9, 
dois vales-transporte por dia e salário mínimo 
proporcional (respeitado o salário mínimo/
hora) são algumas das obrigações previstas no 
documento. A multa é de R$ 1 mil por trabalhador 
afetado no caso de descumprimento.

Também ficou proibida a contratação de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 18 
anos em ruas, avenidas, logradouros públicos 
ou locais que exponham a situação de risco. 
A partir de 16 anos, é permitida a contratação 
para prestação de serviço em locais internos, 
como escritórios. A multa é de R$ 15 mil por 
trabalhador infantil identificado, no caso de 
descumprimento dessas cláusulas.
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Equalizador
O advogado da coligação Renovação e 
Experiência, Daniel Fábio Jacob Nogueira, 
considera o TAC um equalizador. “A legislação 
eleitoral possui um vácuo no regramento 
das pessoas que trabalham nas eleições. 
Desta forma, existem tratamentos díspares 
de candidatos em situações idênticas. Então, 
quando os candidatos se reúnem para 
unificar as regras do jogo evitam que algum 
postulante a cargo público seja premiado 
por conta da pouca responsabilidade social 
com os trabalhadores. A unificação das 
regras promove um equilíbrio no pleito, não 
permitindo que alguns sejam mais cautelosos 
e outros menos cuidadosos com os direitos 
dos cabos eleitorais.”
Quem também concorda com a preservação 
dos direitos mínimos dos cabos eleitorais é a 
advogada do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), Keyla Regina de Almeida 
Rego. “O partido tem mesmo a obrigação 
de prover os materiais que os próprios 
trabalhadores não têm como suprir, como a 
água, uma necessidade básica de qualquer ser 
humano, e o protetor solar.”
A verificação do cumprimento do TAC tem 
sido feita pelo procurador do Trabalho Jorsinei 
Dourado do Nascimento, integrante da equipe 
de fiscalizações coordenada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral no Amazonas, em parceria 
com outros órgãos. A ação verifica a observância 
das obrigações referentes à atuação de cada 
uma das instituições participantes.

Notificação
Segundo o procurador do Trabalho, nas duas 
primeiras semanas de ação fiscal, o MPT atuou 
de forma pedagógica. A partir daí, se observado 
o desrespeito a qualquer cláusula do TAC, é 
emitida uma notificação para esclarecimentos.

Situações como cabos eleitorais que não 
respeitarem distância mínima de 10 metros 
para trabalho próximo a postos de gasolina e 
utilização indevida da faixa de pedestre e meio-
fio já foram identificadas.

Nascimento ressalta que alguns candidatos 
ainda são reticentes ao cumprimento dos 
direitos estabelecidos no termo. “Acredito que 
a partir desta eleição, o não cumprimento das 
obrigações diminua mais. No futuro, espero 
que a adoção dessas medidas seja uma prática 
normal, cumprida espontaneamente.”

TAC semelhante, para regulação da contratação e 
respeito aos direitos mínimos dos cabos eleitorais 
e combate ao trabalho infantil, também foi 
firmado perante a Procuradoria do Trabalho no 
Município de Boa Vista, por representantes de 18 
partidos políticos de Roraima.

Responsabilidade solidária
Os partidos políticos precisam ainda ficar 
mais atentos ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas durante a contratação de cabos 
eleitorais por meio dos candidatos. Decisão 
inédita na Justiça do Trabalho, proferida pela 
2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
11ª Região, em novembro de 2013, condenou 
o Partido Trabalhista Nacional (PTN) a arcar 
solidariamente, ou seja, juntamente com 
a candidata Darlene Pereira Neves, com as 
verbas remuneratórias de 38 cabos eleitorais 
contratados por ela nas eleições de 2012. Eles 
não haviam recebido qualquer pagamento 
pelos serviços prestados.

Na ação civil pública (ACP), o MPT no Amazonas 
defendeu o argumento de que o verdadeiro 
beneficiário dos votos obtidos pelos candidatos 
em eleições proporcionais são os partidos 
políticos, como é o caso do pleito para 
vereadores. Então, ainda que o candidato não 
tenha sido eleito, seus votos são contabilizados 
com os demais para definir a quantidade de 
vagas disponíveis ao partido na Câmara de 
Vereadores. Portanto, ao ser beneficiado com 
os votos do candidato, o partido também deve 
ser responsabilizado pelo pagamento das 
dívidas com os cabos eleitorais.

Para o procurador do Trabalho Jorsinei 
Nascimento, os partidos devem ter um 
controle maior a partir de agora, pois a 
decisão abre um precedente. “Não adianta 
o partido só pensar em querer mais afiliados 
para ganhar mais tempo de campanha na 
televisão, pois quem sofre é a população. É 
importante que a ideia de ficha limpa comece 
desde o processo eleitoral.”

Nascimento lembra ainda que a não 
observância dos direitos trabalhistas pode 
trazer consequências eleitorais aos candidatos. 
“Candidatos que praticarem irregularidades 
com os cabos eleitorais poderão ter suas contas 
desaprovadas pela Justiça Eleitoral, acarretando 
até, em alguns casos, a impossibilidade de 
assumir o cargo.”

O MPT no Amazonas instaurou cinco 
procedimentos com relação a irregularidades 
nas eleições de 2012. Destes, três processos 
de candidatos a vereadores pelo PTN, 
Partido Trabalhista Cristão (PTC) e Partido 
Social Liberal (PSL) ainda tramitam na 
Justiça do Trabalho, totalizando um valor de 
aproximadamente R$ 1,2 milhão, que afetam 
cerca de 250 trabalhadores. X
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O sonho brasileiro

IMIGRAÇÃO

Antes de chegar ao território brasileiro, haitianos seguem 
rota que passa por Equador, Peru e Bolívia. Africanos 
também enfrentam dificuldades para entrar no país
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São quase 19h em Brasiléia, 
município do Acre fronteiriço 
com a Bolívia. O haitiano Fabre 
Aldy tinha chegado há pouco 
ao Brasil. Tentava conseguir 
na Polícia Federal o protocolo 
para emitir o número do 
cadastro de pessoa física (CPF) 
e a carteira de trabalho e assim 
buscar um emprego no país. 

Não conseguiu. Chegou ao 
órgão depois das 18h, quando 
o expediente tinha acabado de 
ser encerrado. Com mala nas 
mãos e pouco dinheiro, teve 
de dormir na praça com outros 
colegas para tentar ser atendido 
no dia seguinte. E assim o fez. 
Com ele, mulheres, crianças e 
a gestante Angeline Aimable. 

Essa é a rotina de centenas de 
haitianos que chegam ao país 
pelo Acre. Dormir na praça é só 
mais uma saga que enfrentam 
na viagem de 15 dias. Antes de 
chegar em território brasileiro, 
passam por três países: Equador, 
Peru e Bolívia. Veja a reportagem 
de Ana Carolina Spinelli, Dimas 
Ximenes e Guilherme Almeida.

Fotos: O
dair Leal
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Brasil de volta ao imaginário de imigrantes

Abrigo chegou a receber 2,5 mil imigrantes em Brasiléia

Por diMas XiMenes e guiLherMe aLMeida

O trajeto pode ser de ônibus ou táxi. Depende 
de como são orientados pelos coiotes. O 
presidente da Comissão Permanente de 
Integração Binacional Brasil Bolívia, Luiz Carlos 
Velasco, sabe bem como funciona o esquema 
desse roteiro internacional. Ele fez essa viagem 
se passando por imigrante. Durante 30 dias, 
Velasco ficou à mercê dos coiotes e viu de perto 
o que passam os haitianos e os africanos. “Os 
coiotes fazem um caminho mais longo e, às 
vezes, em círculo. Como ganham por trecho, 
aumentam o percurso. Por isso, quando os 
imigrantes chegam ao Brasil, estão com poucos 
recursos ou sem nada do bolso para gastar com 
alimentação ou hotel.

Essa versão é confirmada pelo senegalês Musa 
Moussa Faye, que vive desde março no Brasil, 
depois de abandonar a profissão de professor 
de inglês. Um dos poucos estrangeiros que fala 
português, Musa conta que, no Senegal, foi 
seduzido com propostas para trabalhar no Brasil. 
O problema é que viagem vendida foi diferente 
da realidade que enfrentou. “Falam para a gente 
que vamos fazer só uma escala de voo e que a 
viagem até o Brasil é tranquila. Mas não é isso 
o que acontece. Passamos por vários países, 

onde somos extorquidos pelas polícias locais e 
pelos coiotes.” Sua vinda ao Brasil tem o mesmo 
motivo de todos que chegam aqui: conseguir 
melhores condições de vida para a família. 
Quando sua situação estiver regularizada, 
pretende trazer a mulher e filho. Por enquanto, 
aguarda a oportunidade de trabalhar como 
tradutor em um hotel de Rio Branco.

Esperança
Já a situação de Angeline Aimable é uma 
incógnita. Chegou no mesmo grupo de 
Fabre Aldy. Quando a reportagem da Labor 
a entrevistou, estava grávida de sete meses e 
vivia no abrigo de imigrantes em Rio Branco. 
Sem familiares e sozinha, não sabe qual o 
caminho seguir. “Não tenho dinheiro. Só Deus 
sabe o que vai acontecer daqui pra frente.” Seu 
sonho é ter o filho e garantir um futuro melhor 
aqui. Um futuro diferente do que teria no Haiti, 
onde conseguir emprego é muito mais difícil. 
Considera qualquer emprego uma salvação.

Brasiléia, distante 237 km de Rio Branco, faz 
fronteira com a cidade boliviana de Cobija. 

As duas cidades são unidas por uma ponte 
e é por esse trajeto que qualquer imigrante 
pode entrar no Brasil sem ser incomodado. 
A outra alternativa é pela cidade de Assis 
Brasil, que faz fronteira com a peruana 
Iñapari, que tem a mesma porta escancarada 
para entrar no país. Mas quem chega por 
essa cidade também precisa se dirigir a 
Epitaciolândia, ao lado de Brasiléia, pois é 
lá onde fica o posto da Polícia Federal. Com 
o documento na mão, podem continuar 
no país. Em seguida, precisam ir atrás da 
carteira de trabalho e do CPF. O passo 
seguinte é procurar uma colocação no 
mundo do trabalho.

Os que conseguem retirar esse documento na 
PF seguem para Rio Branco, onde o governo 
estadual mantém o Abrigo Chácara Aliança. Para 
chegar ao local, que funciona em uma chácara 
alugada por R$ 400 mil por mês, precisam pagar 
pelo transporte. É aí que os taxistas em Brasiléia 
aparecem para levar mais dinheiro dos haitianos, 
cobrando R$ 200 pela viagem até a capital 
acreana. Quem não tem dinheiro arrisca a fazer 
o caminho a pé na esperança de conseguir uma 
carona no meio do caminho.

“Temos obrigação de receber bem essas 
pessoas, que buscam melhores condições 
de vida.” Assim, Francisco dos Santos, 
gerente de uma pousada em Brasiléia, 
comenta sua relação com os imigrantes. 
Seu estabelecimento pode receber até 15 
pessoas e a diária de R$ 30 inclui o café da 
manhã. Depois que o governo estadual fechou 
o abrigo na cidade, em abril deste ano, o 
movimento caiu. Nessa época, tinha gente 
chegando e saindo todos os dias. Hoje, o 
movimento é de duas a três pessoas por noite. 
Mesmo com poucos hóspedes, se mostra 
solidário. “Já abriguei haitianos que não 
tinham como pagar.”

O auge do grande movimento na cidade 
ocorreu entre 2010 e 2014, quando o número 
de imigrantes chegou a representar 11% da 
população local, de cerca de 22 mil moradores. 
Damião Melo, administrador do abrigo de 
imigrantes em Brasiléia, lembra que o local 
chegou a receber até 2,5 mil haitianos e 
africanos. O problema era a precariedade do 
local. Os estrangeiros ficavam num galpão 
aberto com colchões no chão e banheiros 

improvisados. A movimentação chamou a 
atenção de empresas de todo o país, que 
começaram a recrutá-los para empregos em 
outras cidades. “Várias empresas procuravam 
a gente na época, interessados em contratá-
los. Em alguns casos, conseguimos fazer a 
intermediação para os estrangeiros trabalharem 
em cidades de Santa Catarina e do Paraná”, 
explica Damião, que é funcionário da Secretaria 
de Direitos Humanos do Acre.

Demanda
Com o abrigo cada vez mais cheio – os 
imigrantes haitianos e africanos não paravam 
de chegar –, o governo do Acre tomou uma 
atitude que chamou a atenção do país, que 
ainda não conhecia a dimensão da situação 
caótica por que passava o município. Alguns 
serviços, como os hospitalares, passaram a ser 
muito demandados.

Assim, em abril, a solução encontrada pelo 
governo do estado foi fechar o abrigo. 
Transferiu os estrangeiros para Rio Branco 

e os colocou numa chácara adaptada para 
recebê-los. O novo local tem mais condições 
para receber os imigrantes. Possui quartos 
com banheiros, lavanderia e refeitório com 
TV, além de ter estrutura para oferecer três 
refeições diárias, produzidas por uma empresa 
terceirizada. Há ainda uma lan house, que 
permite acessar a internet por R$ 1 a cada meia 
hora de uso. O abrigo pode receber até 400 
imigrantes. A proposta do governo é que o 
local seja um ponto de passagem.

A conduta do governo acreano causou reação 
rápida do governo paulista, que considerou a 
atitude irresponsável. A secretária de Estado da 
Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, 
Eloisa de Souza Arruda, disse à época que 
poderia levar o caso à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). Para o secretário 
de Justiça e Direitos Humanos do Acre, Nilson 
Mourão, as críticas da colega paulista são 
infundadas e preconceituosas. “Desde 2010, já 
passaram mais de 22 mil imigrantes pelo Acre, 
estado de passagem, pois o destino deles está 
localizado em outros estados.”
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Pesquisas mostram ação de coiotes
Estudo da Organização Internacional de 
Migrações (OIM) mostrou como atuam os 
coiotes no processo de migração dos haitianos 
e africanos para o Brasil. O trabalho constatou 
que eles estão mais presentes no Equador e 
no Peru e que têm permissão das autoridades 
para a prática. Para combater os coiotes, o 
coordenador de projetos para a América do 

Sul da OIM, Jorge Peraza, apresentou ao MRE 
proposta para melhorar a retirada de vistos 
no Haiti. “Até agora não recebemos resposta e 
aguardamos uma posição.”

O fenômeno da migração deve ter como 
resposta uma política de defesa dos direitos 
humanos. Foi assim que o procurador-chefe do 

MPT no Acre, Marcos Cutrim, passou a posição 
da instituição em relação ao tema. “Não há 
espaço para um tratamento policialesco para 
esses indivíduos São pessoas vulneráveis, que 
saem de seus lares em busca de trabalho e de 
melhores condições de vida. Assim, devem 
ter os direitos sociais garantidos, conforme 
determina a Constituição Federal.”

Países devem definir política migratória comum
Resolver o problema não é tarefa fácil para 
nenhum governo, mas é preciso agir para evitar 
que os imigrantes continuem presas fáceis 
para aliciadores e coiotes. Representantes das 
embaixadas do Peru, Haiti e Bolívia e servidores 
do Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do 
governo do Acre tentaram encontrar saídas 
para a questão, durante reunião realizada em 
junho, em Rio Branco. O cônsul brasileiro em 
Cobija, Guilhermo Barbosa, avaliou ser preciso 
fazer gestões nos países de origem para que 
os estrangeiros sejam informados qual a rota 
correta para viajar. “As pessoas precisam ser 
informadas. Devem procurar as embaixadas 

para receber orientações de como é tratada a 
questão da migração no país de destino. Elas 
devem, também, ser orientadas para não usar 
rotas irregulares.” Segundo ele, o MRE não sabe 
o motivo pelo qual os estrangeiros continuam 
a utilizar rotas irregulares, já que as embaixadas 
em Porto Príncipe, Quito e Lima têm fornecido 
vistos de entrada para o Brasil. Lembra, porém, 
que o Equador deflagrou uma operação de 
combate aos coiotes, que pode ter aumentado a 
busca dos haitianos pelas rotas irregulares.

Presente ao encontro, o conselheiro da 
Embaixada do Haiti no Brasil, Jackson 
Bien-Aimé, não informou o que o país tem 

efeito para evitar a migração. Também 
não apresentou número de haitianos 
que migram. Somente questionou o não 
reconhecimento, pelo Brasil, dos diplomas 
de escolaridade de níveis médio e superior 
dos haitianos, o que tem dificultado a vida 
de seus compatriotas.

Quem defendeu posição mais concreta foi 
o embaixador da Bolívia, Jerjes Justiniano 
Talavera, que pediu para que a migração 
não seja tratada como delito, mas que a 
política para o problema sirva para gerar mais 
empregos. “É necessário definir uma política 
migratória na América Latina.”

Cyrano Vital
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Quando os moradores de Brasiléia avistaram 
um grupo de 37 haitianos cruzando a ponte 
que faz ligação com a cidade de Cobija, na 
Bolívia, em meados de dezembro de 2010, 
não podiam prever o início de um fluxo 
migratório sem precedentes na história 
recente do país. O que parecia episódico se 
revelou um processo crescente de entrada de 
estrangeiros. Passados pouco mais de quatro 
anos, o número de migrantes já ultrapassa 30 
mil, somente pela entrada do Acre. O perfil 
dessas pessoas, sua origem e destino final e, 
principalmente, a forma de funcionamento 
da rota dominada por coiotes por onde passa 
boa parte da nova força de trabalho no país 
são algumas perguntas que as pesquisadoras 
Letícia Mamed e Eurenice Oliveira de Lima 
tentam responder em estudo inédito, ao qual 
a Labor teve acesso com exclusividade.

Realizado entre 2013 e 2014, o estudo do 
Grupo de Pesquisa Mundos do Trabalho na 
Amazônia, ligado à Universidade Federal 
do Acre (Ufac), faz um retrospecto do 
movimento imigratório e seus impactos nas 
políticas públicas brasileiras, com base em 
pesquisas de campo e documentos obtidos 
junto aos órgãos atuantes na fronteira. Ao 
contrário de algumas análises precipitadas, os 
resultados apontam como causa da diáspora 
haitiana não o terremoto ocorrido em 2010, 
mas uma junção de fatores intrínsecos à 
cultura do povo haitiano.
“A motivação para a configuração desse atual 
deslocamento em direção ao Brasil se justifica 
por uma combinação de fatores específicos 
do contexto haitiano, no qual a reestruturação 
produtiva, a globalização da economia, a 
precarização e a desigualdade potencializaram 
os desdobramentos do sismo, fortemente 
marcados por epidemias, desemprego, miséria 
e fome”, avaliam as pesquisadoras.

Após a notícia da chegada em segurança dos 
pioneiros, a chamada Amazônia Ocidental passou 
a ser a principal rota de entrada de imigrantes 
indocumentados. E o motivo central foi o término 
da construção da Rodovia Interoceânica, também 
conhecida como Estrada do Pacífico, que liga o 
Peru ao Brasil. De acordo com dados da Secretaria 
de Justiça e Direitos Humanos do Estado do 
Acre (Sejudh), já passaram por esse caminho 
imigrantes de mais de 16 nacionalidades, entre 
os quais senegaleses, nigerianos, camaroneses, 
ganeses e colombianos, numa média de 524,7 
pessoas por mês.

“Até 2013, os imigrantes também utilizavam 
uma rota configurada pela cidade de 
Tabatinga (AM), região de fronteira entre 
Brasil, Peru e Colômbia, mas ao chegarem 
nessa cidade, não contavam com nenhuma 
estrutura de apoio local e precisavam seguir 
de barco para a capital Manaus, em uma 
viagem de quase cinco dias pela Bacia 
Amazônica. 

Aos poucos, as dificuldades encontradas 
foram tornando o fluxo por esse caminho 
inconstante e hoje ele está praticamente 
inviabilizado. Assim, a principal rota de acesso 
ao Brasil se dá pela Rodovia Interoceânica até 
o Acre, deslocamento que envolve uma série 
de redes ilegais de informantes e coiotes”, 
destaca Letícia Mamed.

Dívida
A saída de cada haitiano de sua terra natal 
demanda um tremendo esforço financeiro 
da família. Para as despesas da viagem, que 
custam até US$ 5 mil, é comum a prática de 
tomar empréstimos de agiotas. O trajeto até 
o Brasil dura cerca de 15 dias, podendo levar 
até um mês. 

Em sua maioria, são escolhidos homens 
jovens, pois teoricamente possuem mais 
chances de conseguir emprego – embora 
desde o ano passado, tenha aumentado 
o número de mulheres, crianças e idosos. 
O sonho deles é fugir da miséria, do 
desemprego generalizado e ter melhores 
condições de vida. A adaptação à língua 
e contexto novos é apenas uma das 
dificuldades. Os recém-chegados ainda 
devem dividir o salário recebido entre 
o montante destinado ao seu sustento, 
remessas para a família e o pagamento da 
dívida contraída.

O governo brasileiro tem tentado combater 
as viagens clandestinas, incentivando 
a migração regular. De acordo com a 
resolução normativa nº 97, do Conselho 
Nacional de Imigração, todo haitiano 
tem direito a solicitar vistos especiais de 
caráter humanitário – e não há limite para 
expedições. No entanto, devido à grande 
procura junto à repartição consular da 
Embaixada em Porto Príncipe, apenas 600 
atendimentos são feitos por mês. 

Rota
Os haitianos que não conseguem o visto de 
entrada partem da capital, Porto Príncipe, 
fazem uma escala no Panamá e seguem em 
direção a Quito, no Equador, onde não há 
impedimento para permanecerem por até 
90 dias. É lá onde têm o primeiro contato 
com agenciadores e coiotes. Recebem 
informações se viajarão em ônibus, aviões ou 
carros, dependendo da condição financeira 
de cada um. Em seguida, rumam para Lima, 
capital peruana. “A partir desse ponto, não 
existe uma rota específica. Quando chegam a 
Lima, há uma redefinição da viagem”, detalha 
Letícia Mamed. Neste trecho, os imigrantes 
ficam entregues à própria sorte, sofrendo 
aliciamento, abuso e violência.

“Eles se referem expressamente a problemas 
com a polícia e os taxistas peruanos. Há 
relatos de extorsão, espancamento e até de 
morte durante o trajeto. Nas rodoviárias no 
Peru, muitas pessoas oferecem ‘pacotes’ para 
continuar o caminho. Eles pagam, mas não 
sabem aonde vão, não sabem o idioma, não 
conhecem a rota. O resultado é que, além 
do que já haviam pago, são obrigados a 
desembolsar por trecho percorrido. Os recursos 
acabam antes mesmo da chegada ao Brasil.”

O ingresso em território nacional ocorre por 
duas cidades: Brasiléia (fronteira com a Bolívia) 
e Assis Brasil (fronteira peruana). Seja qual 
for a porta de entrada, os imigrantes seguem 
para Epitaciolândia, ao lado de Brasiléia, onde 
há um posto da Polícia Federal. Desde o Peru, 
já sabem que devem fazer uma solicitação 
formal de refúgio ao Brasil. É uma maneira 
encontrada para obter a proteção do Estado 
– já que não conseguiram o visto humanitário 
a que têm direito. O Estatuto dos Refugiados 
(Lei 9.474/1997) estabelece que, uma vez feito 
o pedido pelo migrante à Polícia Federal, ele 
fica autorizado a fixar residência, até decisão 
final do processo, a cargo do Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare), órgão vinculado 
ao Ministério da Justiça.

Já os imigrantes da África fazem um caminho 
diferente. Segundo dados da Secretaria 
de Direitos Humanos (SDH) da Presidência 
da República, eles saem de seus países em 
direção a Madri, na Espanha. De lá, tomam um 
voo para Quito, de onde ingressam na rota da 
Rodovia Interoceânica.

A principal porta de entrada
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Ciclo da exploração
Impulsionados pela esperança de novas 
oportunidades, os haitianos anseiam 
primeiramente por trabalho. Devido ao 
desemprego generalizado no país caribenho, a 
mão de obra haitiana se tornou uma das mais 
baratas do mundo, situando-se abaixo inclusive 
da chinesa. Para se ter uma ideia, o salário mínimo 
do Haiti hoje é 225 goudes por dia, o equivalente 
a US$ 110 ao mês. Na China, o valor mensal pago 
ao trabalhador é US$ 248 e, no Brasil, US$ 327. 
A discrepância brutal de salário faz com que os 
postos de trabalho, por vezes rejeitados pelos 
próprios brasileiros, tornem-se atrativos aos olhos 
dos migrantes. Também tornam mais suscetíveis 
a violações de direitos, como o trabalho em 
condições precárias, insalubres ou em condição 
análoga à de escravo.

De acordo com as pesquisadoras Letícia Mamede 
e Eurenice Oliveira de Lima, muitas empresas 
procuram diretamente o Governo do Acre e 
enviam emissários para, ali mesmo, próximo à 
fronteira, encontrar os trabalhadores. De acordo 
com a pesquisa,  instrumento mais utilizado 
é o do contrato de experiência, quando o 
empregador, antes de um firmar um vínculo 
definitivo com o empregado, avalia-o por um 
período máximo de 45 dias, renovável por igual 
período. Ao final, dependendo do caso, há a 
efetivação ou a dispensa.

No caso dos estrangeiros que ingressam pela 
fronteira do Acre, essa dinâmica termina por 

retroalimentar o fluxo migratório. A oferta vasta 
de trabalhadores pressiona os preços dos salários 
para baixo. Por meio do contrato de experiência, 
o empresariado pode dispensar os trabalhadores 
quando for conveniente, ao mesmo tempo em 
que, amparado pela lei, está isento ao pagamento 
de verbas rescisórias. Após uma curta temporada, 
os dispensados voltam ao mercado de mão de 
obra e fazem fila em outras companhias, que os 
contratam por um período de experiência. Há, 
então, uma falsa sensação de postos de trabalho 
abundantes. Mais estrangeiros embarcam rumo à 
Rodovia Interoceânica e o ciclo recomeça.

Perfil
De acordo com o estudo do Grupo de 
Pesquisa Mundos do Trabalho na Amazônia, 
a maioria dos estrangeiros que passa pelo 
Acre é formada de haitianos homens (cerca 
de 80%), jovens ou adultos, de 20 a 40 
anos, embora haja a presença de pessoas 
acima de 40 anos e de menores de 18 anos. 
Entretanto, um novo perfil é representado 
especialmente por aqueles nascidos no 
continente africano. A partir de 2013, houve 
considerável crescimento no número de 
senegaleses, o segundo maior grupo de 
estrangeiros presentes no Acre. As mulheres 
acompanhadas de crianças buscam, em 
sua maioria, ir à cidade na qual seus pais e 

companheiros já estão trabalhando no Brasil, 
aqueles que integraram os primeiros grupos 
que chegaram ao Brasil, entre 2010 e 2012.

Outra mudança se dá no nível de escolaridade 
dos migrantes. No primeiro momento, entre 
2010 e 2011, metade dos estrangeiros possuía 
nível superior. Vieram de Porto Príncipe 
professores, engenheiros e enfermeiros. Depois 
de 2011, essa característica foi mudando, com 
a presença de camponeses vindos do interior. 
“Esse imigrante com menor escolaridade 
se torna ainda mais vulnerável. Fazer o 
diagnóstico social deles é fundamental para 
saber de quem estamos falando, porque isso 
interfere diretamente nos postos de trabalho 
que vão ocupar e na proteção que o Estado vai 
oferecer”, avalia a pesquisadora.

Destino
O Acre é passagem. São raríssimos 
os imigrantes que fixam residência e 
estabelecem sua vida no estado. Eles 
geralmente são empregados no setor 
agropecuário (indústria de carne), construção 
civil, setores metalúrgico, têxtil, hoteleiro e 
de serviços de limpeza, especialmente no 
Centro-Sul, nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Goiás e Mato Grosso.
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Força de trabalho imigrante
Por ana caroLina sPineLLi

A cena impressiona: cerca de 300 pessoas, 
dentre as quais muitos haitianos, senegaleses 
e nigerianos, lotavam o auditório da Missão 
Paz no frio 5 de agosto com esperança de 
obter uma das vagas de emprego anunciadas 
em inglês e francês por voluntários. Muitos 
preenchiam atentamente uma ficha com 
número de registro nacional de estrangeiro 
(RNE) e dados para contato, outros já formavam 
fila para entregar os papéis e pelo menos 
cinco línguas mesclavam-se na confusão de 
vozes do ambiente. Entre roupas coloridas e 
uma variedade de qualificações – há desde 
marceneiros e eletricistas experientes até pós-
graduandos poliglotas –, o importante para 
esses novos imigrantes é recomeçar a vida.

Segundo a Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos (SMDH) e a Polícia Federal, há cerca 
de 370 mil estrangeiros registrados na cidade 
de São Paulo. A secretaria estima também que 
haja 185 mil imigrantes sem visto permanente 
ou temporário. Segundo o padre Paolo Parise, 
um dos dirigentes da Missão Paz, hoje 88% 
dos que pedem ajuda à entidade, que fornece 
abrigo e auxílio jurídico a imigrantes desde 
o início do século passado, são de países 
como Haiti, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, 
República Democrática do Congo, Angola e 
Paraguai. Dados da missão apontam também 
que São Paulo recebeu, em 2014, 5 mil novos 
imigrantes, dos quais cerca de 900 haitianos só 
entre abril e maio.

Parte desses recém-chegados encaixa-se 
no que a legislação brasileira aceita como 
“refugiados”: pessoas obrigadas a deixar o país 
de origem por perseguição política, religiosa ou 
social e por causa de conflitos armados e graves 
violações aos direitos humanos. Serra Leoa, 
país natal de Ishmail Kallon (foto abaixo), que a 
reportagem de Labor encontrou preenchendo 
uma ficha na Missão Paz, foi arrasado por uma 
guerra entre governo e rebeldes que durou 11 
anos, com saldo de 50 mil mortos, 1,5 milhão 
de refugiados e milhares de sobreviventes 
vítimas de mutilações e estupros.

50 por dia
Embora a guerra tenha sido encerrada em 
2002, Serra Leoa ainda passa por turbulências 
políticas e sociais, sem contar a pobreza 
extrema. “Corria risco de ser assassinado. Sabia 
que não estava seguro, nem mesmo em países 
vizinhos.” Ishmail passou alguns anos em Guiné 
(que faz fronteira com o norte de Serra Leoa) 
com a esposa antes de decidir se mudar para 
mais longe da zona de conflito. Seguiram, 
então, para o Senegal e Cabo Verde, sempre 
com a ajuda financeira de amigos e aceitando 
qualquer trabalho que aparecesse. Por fim, 
chegaram ao Brasil, seu destino final, no ano 
passado. “Meus filhos ainda estão em Serra 
Leoa, e não temos dinheiro para trazê-los para 
cá. Os conflitos recomeçaram e vivo angustiado 
por minhas crianças.”

Quem analisa as solicitações de refúgio é o 
Comitê Nacional para os Refugiados (Conare). 
Segundo o órgão, há 5.208 refugiados de 80 
nacionalidades vivendo no país, e o número 
tende a aumentar. “Até 2011 recebíamos 50 
solicitantes de refúgio por mês. Hoje, pode 
chegar a 50 por dia”, diz Vivian Holzhacker, da 
Cáritas brasileira, ligada ao Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

O Brasil recebe também estrangeiros que, 
pela legislação, não podem ser considerados 
refugiados: eles tentam escapar da pobreza 
no país de origem (como os que vêm de 
Bangladesh) ou então de crises humanitárias 
causadas por desastres ambientais (o 
terremoto do Haiti em 2010 é o caso mais 
emblemático). Há quem os denomine 
“imigrantes econômicos” ou “refugiados 
ambientais”. Existe uma discussão no Brasil 
sobre quais devem ser seus direitos, já que 

o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980) 
não permite que imigrantes em busca de 
emprego fiquem no país, a não ser que sejam 
considerados refugiados. Segundo estimativa 
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, 
um em cada três imigrantes que vivem em São 
Paulo está em situação irregular.

Status
Segundo a procuradora do Trabalho Christiane 
Vieira Nogueira, do MPT em São Paulo, 
muitos imigrantes tentam obter o status 
de refugiados no Brasil para poder morar 
aqui de forma regular, mas a maioria não 
consegue: em 2013, 55% dos pedidos foram 
recusados após análise do Conare (somente 
1% das solicitações de bengalis foi aceita, 
por exemplo, contra 100% das solicitações 
dos sírios). O órgão registrou também que 
o número de solicitações de refúgio cresceu 
cerca de 800% de 2010 a 2013.

“Muitas dessas pessoas, ao entrar no 
Brasil, gastaram tudo o que tinham com 
atravessadores para chegar aqui. A falta de 
recursos e documentos os coloca em uma 
situação de clandestinidade e de invisibilidade”, 
alerta Christiane.

O desconhecimento da língua também pode 
desencorajar alguns imigrantes a buscar ajuda. 
Quando a reportagem da Labor encontra Eben 
Evangèliste, 31 anos, sentado na escadaria da 
igreja no pátio da Missão Paz, ele confessa estar 
desanimado. No Brasil há 10 dias, e sem falar 
uma palavra em português (como muitos deles 
ali), afirma que seus documentos ficaram com 
um amigo que chegara com ele e logo obteve 
emprego em Roraima, levando os documentos 
consigo. Não sabe como consegui-los de volta 
e está sem dinheiro para ir buscá-los para então 
tentar uma vaga como marceneiro, profissão 
na qual tem experiência. Tímido, diz que ainda 
não conversou com a equipe da missão sobre 
seu problema. A redação o encaminhou à 
assistente social, que iria tentar obter o envio 
dos documentos pelo correio.

Eben seguiu uma rota bastante comum entre 
os haitianos que vêm ao Brasil: foi de avião ao 
Panamá, onde passou um tempo até juntar 
dinheiro para prosseguir viagem: após passar 
pelo Equador e o Peru, finalmente chegou ao 
Brasil pelo Acre. “O objetivo era chegar aqui.”

Ana Spinelli
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Período de experiência e registro de fachada
O padre Paolo Parise diz que cerca de 15 
empresas procuram a Missão Paz todos os 
dias interessadas em contratar profissionais. 
Só no primeiro semestre de 2014, 1.363 
imigrantes que passaram pela organização 
foram contratados sob o regime celetista. 
A Missão Paz e a Cáritas explicam aos 
representantes das empresas a situação 
precária dos imigrantes em busca de uma 
colocação, e também a obrigatoriedade de 
respeito aos direitos trabalhistas. As entidades 
verificam a situação jurídica das empresas, e 
os imigrantes encaminhados já têm a carteira 
de trabalho, normalmente concedida antes 
da regularização migratória ou da aceitação 
da solicitação de refúgio. Nem sempre a 
sensibilização funciona.

“Se você trabalha cinco, seis meses (no Brasil), 
está com sorte”, afirma Ishmail Kallon. Ao 
chegar a São Paulo, ele trabalhou em uma firma 
de componentes industriais como soldador, 
com contrato de nove meses. Após os três 
primeiros, entretanto, foi mandado embora 
junto com vários colegas, dentro do período de 
experiência, sem receber qualquer valor pela 
rescisão contratual.

Trabalho e documento
Massar Sarr (foto à direita na página 35), 42, 
senegalês de Dakar que mora em São Paulo 
há seis anos, também afirma ser comum que 
os imigrantes trabalhem em uma empresa 
“dez dias, um mês, três meses”. “Eles nos 
pegam nos três meses do período de 
experiência e depois dispensam para não ter 
que registrar a carteira, nem pagar nenhum 
direito”, conta. Ele mesmo, há mais de um 
ano, entrou na justiça brasileira contra uma 
empresa de telecomunicações que até hoje 
lhe deve o último salário; a empresa já adiou 
a audiências diversas vezes.

Massar não fala somente por vivência 
própria: em março deste ano, foi um dos 
representantes dos imigrantes eleitos para o 
Conselho Participativo da Subprefeitura da 
Sé. Em seu dia a dia, dedica-se a solucionar 
problemas dos compatriotas senegaleses que 
moram na região central de São Paulo (cerca 
de 500, segundo ele) e dos recém-chegados: 

muitas das questões envolvem trabalho e 
documentação (que, devido ao aumento 
de solicitações de regularização migratória, 
tem demorado a sair, especialmente em 
São Paulo). Ele cita o caso de um senegalês 
que foi trabalhar em um frigorífico de Santa 
Catarina, teve o dedo decepado – e ainda está 
esperando que a firma pague seus direitos.

Ana Paula Caffeu, da Missão Paz, diz haver 
também casos de registros de fachada, pois 
nem sempre é possível controlar a forma 
como se dão os contratos. Ela conta que, em 
certa ocasião, uma companhia “registrou” 90 
haitianos ali na própria sala de reuniões da 
entidade, preenchendo folhas de carteira de 
trabalho de cada um. Logo em seguida, levou-
os para trabalhar em outro estado. Após nove 
meses, todos foram demitidos e se descobriu 
que a empresa não fizera o registro correto no 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ficaram 
sem direito a rescisão e seguro-desemprego.

Mediação
O MPT no Acre enviou no início de 2014 ao 
MPT em São Paulo uma lista de empresas que 
haviam contratado haitianos diretamente 
em Brasiléia, considerada porta de entrada 
de haitianos no Brasil. Com base na lista, as 
empresas que trouxeram trabalhadores ao 
estado estão sendo investigadas para verificar 
se cumprem a legislação trabalhista. Além 
disso, representantes do MPT em São Paulo e 
Campinas vêm solicitando à Missão Paz listas 
das empresas que já contrataram imigrantes 
por meio do programa de mediação da 
entidade. O órgão pretende fazer audiências 
públicas com as empresas para verificar a 
regularidade das contratações.

A Caritas desenvolve um projeto para 
recolocação profissional de refugiados em 
parceria com a Acnur, mas nem sempre as 
empresas contratam por meio desse programa 
de mediação. “Temos informações de muitos 
trabalhadores que conseguem emprego em 
frigoríficos para fazer o abate halal”, diz Vivian 
Holzhacker, da Caritas, “e percebemos que, 
por desconhecimento, solicitantes de refúgio 
e refugiados por vezes têm seus direitos 
trabalhistas desrespeitados.”

Omana Ngandu Petench (foto à esquerda na 
página 35) é conhecido entre seus colegas 
de aula no Instituto de Reintegração do 
Refugiado (Adus) como “Fufu”, nome de uma 
comida típica de sua terra natal, a República 
Democrática do Congo. Ele mostra as marcas 
de bala no corpo ao contar sobre sua fuga do 
país, quando a organização pelos direitos das 
mulheres e crianças que liderava foi atacada 
por forças do governo ditatorial. Calcula-se 
que cerca de 6 milhões de pessoas já foram 
mortas na guerra entre governo e diversos 
grupos rebeldes, naquele considerado o 
conflito mais sangrento desde a 2ª Guerra 
Mundial. Com ajuda de um amigo brasileiro, 
Fufu chegou à Cáritas, em São Paulo, via 
Argentina e Paraguai. Conta que ficou 
sabendo que a esposa e quatro dos cinco 
filhos ainda estão vivos em Uganda. Sua 
maior aflição é descobrir o paradeiro exato e 
trazê-los para o Brasil.
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Vaivém pelo país
Fufu é licenciado em Linguística e Economia 
pela Universitè de Lubumbashi, em Kinshasa, 
Congo, e já foi professor assistente de 
Economia. Mesmo com essas qualificações, 
não escapou à exploração de sua força de 
trabalho. Seu primeiro emprego no Brasil foi 
como professor de francês para diretores da 
Peugeot de Santo Amaro, bairro de São Paulo, 
intermediado por uma escola de línguas. “A 
Peugeot pagava muito bem à escola, mas 
depois de um mês trabalhando, a escola 
me pagou só R$ 500. Aí eu disse: ‘não vou 
trabalhar como escravo’.” Fufu hoje dá aulas 
particulares de inglês e ganha R$ 50 por aula, 
mas afirma que não é fácil encontrar alunos.

Ele não é o único a escolher trabalhar por 
conta própria: Massar Sarr conta que, dos 500 
senegaleses que moram no centro de São Paulo, 

pelo menos 300 trabalham como camelôs, com 
apoio da comunidade. Para ele, conforme os 
imigrantes vão aprendendo novas habilidades e 
se especializando em uma função, começam a 
querer “trabalhos melhores e salários melhores, 
o que dificilmente acontece”. Ele mesmo já 
fez cursos de qualificação no Brasil, como o de 
eletricista no Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). É formado também no curso 
de Direitos Humanos do Instituto Paulo Freire.

Segundo a Polícia Federal, o Estado de São 
Paulo concentra mais de 50% dos imigrantes 
em situação regular no país (o número 
inclui estrangeiros residentes, temporários, 
fronteiriços, provisórios e asilados), mas nem 
sempre é o destino final. Para Massar, “São 
Paulo é lotada: é muito mais simples obter 
emprego em outros estados, ou em cidades 
pequenas. Até a documentação é mais 
demorada: eles preenchem o protocolo para 

obter regularização migratória e esperam 
meses.” Para ele, é necessário fazer um 
acompanhamento constante dos imigrantes: 
“É importante ajudá-los com pequenas 
formações, para que conheçam as leis 
brasileiras e possam orientar outros. É preciso 
formar líderes que passem as informações às 
comunidades de imigrantes.”

No dia em que a reportagem da Labor visitou 
a Missão Paz, havia empresas buscando levar 
trabalhadores para Santa Catarina, Minas 
Gerais, Espírito Santos e Goiás. Massar afirma 
que, no caso dos senegaleses, “vão muito 
para o estado de Santa Catarina trabalhar em 
frigoríficos, e também para o Distrito Federal, 
especialmente Brasília”. Eles ficam por lá? 
“Não. Há muitos casos de gente que vai para 
Santa Catarina, trabalha um mês e logo volta 
por causa das condições de trabalho, do clima 
frio e do salário pequeno.”

Ana Spinelli

Odair Leal
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Todo refugiado é imigrante, 
mas nem todo imigrante é refugiado
Segundo a legislação brasileira, quando 
um imigrante pede refúgio, ainda que 
informalmente, não pode ser enviado de 
volta ao país de onde veio (como medida de 
segurança, caso esteja realmente sofrendo 
perseguição no local de origem). O pedido 
inicial pode ser feito em entidades como 
a própria Missão Paz e também a Caritas, 
que o encaminham para formalização na 
Polícia Federal (PF), contendo as razões pelas 
quais a pessoa pede o refúgio. A PF emite 
um termo de declaração e o envia de volta 

à entidade, que o manda Conare, órgão do 
Ministério da Justiça. Em seguida, o Conare 
expede um protocolo provisório: este será 
o documento do imigrante até que sua 
solicitação seja aceita ou não. Esse processo 
passa por diversas análises e pode demorar 
meses. Caso seja aceito como refugiado, o 
imigrante recebe um registro nacional de 
estrangeiro, o RNE, e pode gozar da proteção 
do governo brasileiro em seu território. 
Caso seja negado, pode recorrer com um 
pedido ao ministro da Justiça. Se nem assim 

o pedido for aceito, o imigrante é notificado 
a deixar o país.

Pelo Estatuto do Estrangeiro, de 1980, o visto 
permanente só pode ser concedido a pais 
e cônjuges de pessoas nascidas no Brasil, 
vítimas de tráfico de pessoas, refugiados ou 
asilados e pesquisadores estrangeiros. Há 
também vistos temporários, para estudar ou 
trabalhar no Brasil. O estatuto impede, por 
exemplo, que os imigrantes regularizados 
possam votar ou ser eleitos.

Globalização da escravidão
Na capital paulistana, ficaram famosos os casos 
confecções de grandes marcas como Zara e 
M.Officer, que utilizavam trabalho análogo ao 
escravo de imigrantes bolivianos e paraguaios 
em suas cadeias produtivas. Os episódios vêm 
ficando cada vez mais frequentes, e, agora, 
passam a envolver outras nacionalidades.

Em agosto, por exemplo, 12 haitianos foram 
resgatados junto com dois bolivianos em 
uma oficina clandestina no centro de São 
Paulo, submetidos a condições degradantes 
de trabalho. O episódio foi o primeiro caso de 
trabalho análogo ao de escravo envolvendo 
haitianos no estado. Acionados após denúncia 

feita anonimamente ao MPT em São Paulo, 
fiscais do MTE encontraram os trabalhadores 
alimentando-se somente de pão e água. 
Somente um deles falava português.

Haviam sido registrados pela dona da oficina 
como aprendizes, apesar de serem maiores de 
idade. Mesmo assim, nunca receberam sequer o 
salário mínimo que um aprendiz deveria ganhar: 
por dois meses de trabalho, em jornadas que 
podiam chegar a 15 horas semanais, ganharam 
apenas um “vale” de R$100 da dona da oficina.

“Os haitianos foram aliciados nos arredores 
da Missão Paz, sem passar pela mediação 

da entidade”, afirmou a procuradora do 
Trabalho Tatiana Leal Bivar Simonetti. A 
confecção As Marias, que contratara a oficina 
para produzir suas roupas, acabou firmando 
um termo de ajustamento de conduta 
(TAC) com o MPT, comprometendo-se a 
somente contratar oficinas que comprovem 
sua idoneidade e fazer auditorias na cadeia 
produtiva. Por dano moral coletivo, a 
empresa de pequeno porte terá de doar 
roupas da própria confecção e cestas básicas 
à Missão Paz durante seis meses. “Esse 
setor é o submundo da indústria têxtil. A 
invisibilidade dessas pessoas permite que 
sejam exploradas”, explica Tatiana Simonetti.

Cyrano Vital
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Brasil precisa reformar 
Estatuto do Estrangeiro
Por guiLherMe aLMeida

A ideia de que o brasileiro é um povo 
receptivo parece ser consenso. Um olhar mais 
aprofundado sobre como o país recebe em seu 
território tanto turistas como imigrantes revela 
o oposto: somos extremamente fechados, com 
uma legislação herdada do período militar, que 
trata o migrante como um inimigo em potencial. 
O Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980) é o 
principal marco regulador da política migratória 
e, embora incompatível com o espírito da 
Constituição Federal, permanece em vigor.

“Esse dispositivo legal nos remete a um 
passado recente que não contribui para o 

avanço do processo democrático. O Brasil 
vive outro momento, de crescimento 
econômico, e, por causa disso, há um grande 
número de trabalhadores de outros países 
que vêm ao Brasil em busca de melhores 
condições de vida, em busca de dignidade. 
A legislação atual não atende mais essas 
condições e, por isso, é preciso mudar o foco. 
É preciso tratar a migração como um tema de 
direitos humanos, de forma que as pessoas 
tenham possibilidade, no Brasil, de usufruir 
das garantias que a Constituição Federal 
oferece”, analisa o procurador-geral do 
Trabalho, Luís Camargo.

Em cima do muro
Convenção da ONU sobre trabalhadores migrantes

O Brasil não ratificou a Convenção de 1990
 

Convenção 143 da OIT
Único país do Mercosul que ainda não ratificou o documento
que trata da defesa dos direitos dos trabalhadores migrantes

Convenção 97 da OIT
Brasil ratificou o tratado de prevenir o trabalho escravo. 

Não contempla a migração para trabalho

Protocolo de Palermo
Ratificado pelo Brasil em 2013, trata da proteção às vítimas

de tráfico de pessoas e do combate a esse crime 

Acordo de Residência do Mercosul
Em vigor no Brasil desde 2009. Garante ao estrangeiro que 

formalize residência o recebimento de benefícios previdenciários

G
uilherm

e M
onteiro
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Há ainda duas outras leis que influem 
diretamente no tema da migração: o 
Estatuto dos Refugiados (Lei 9.474/1997) e a 
Convenção 97 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil em 
1965. A primeira trata a migração como 
resultante de perseguições políticas a 
pessoas originárias de países onde há graves 
violações de direitos humanos, garantindo-
lhes o direito ao refúgio como medida 
protetiva à dignidade violada na terra natal. 
É considerada arrojada. No entanto, seu 
objetivo é a garantia de direitos a pessoas que 
fogem de situações catastróficas, não àquelas 
que partem em busca de trabalho. 

Já a Convenção 97 vai além e tem como foco 
a prevenção do trabalho escravo. Ela é, no 
entanto, restritiva, uma vez que foi editada 
no contexto da migração oficial – como 
aquela ocorrida no fim do século XIX, quando 
o governo brasileiro recebeu milhares de 
imigrantes para trabalhar na lavoura do 
café. Assim, também não está adequada à 
realidade contemporânea.

Boa notícia
Elaborar um anteprojeto de Lei de Migrações 
e Promoção dos Direitos dos Migrantes no 
Brasil. Esse foi o propósito da comissão de 
especialistas estabelecida pelo Ministério da 
Justiça em agosto. Dezenas de instituições 
foram ouvidas, inclusive o Ministério Público 
do Trabalho (MPT), representado pelas 
procuradoras do Trabalho Cristiane Sbalqueiro 
e Christiane Nogueira.

A principal diferença entre a nova proposta e 
os outros instrumentos legais é a mudança do 
paradigma: em vez de estrangeiro, passa-se a 
adotar o termo migrante para designar tanto 
o imigrante em território nacional quanto o 
brasileiro no exterior. A proposta foi enviada à 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República (SDHPR) e aos ministérios do 
Trabalho e Emprego e das Relações Exteriores. 
O documento deverá ser analisado por um 
grupo de trabalho interministerial coordenado 
pela Secretaria Nacional de Justiça (SNJ/MJ) 
para a construção de um projeto definitivo do 
governo federal.

A iniciativa é fruto do acúmulo das propostas 
em discussão no Brasil, inspirada também 
no Projeto de Lei do Senado 288/2013. “No 
entanto, há uma mudança estrutural em 
relação a outro projeto de lei, o 5.655/2009 
[em tramitação na Câmara dos Deputados], 
pois neste último caso a lei apenas atualiza 
o Estatuto do Estrangeiro, sem romper 
com a sua estrutura”, afirma o diretor do 
departamento de Estrangeiros do SNJ/MJ, 
João Guilherme Granja.

“Somos um país democrático e o Legislativo, 
representado pelo Congresso Nacional, é o 
local adequado para essa discussão. Precisamos 
urgentemente de uma legislação moderna, uma 
legislação que mude o foco dessa discussão, 
que deixe de considerar como fundamentais 
as discussões que envolvem a soberania e a 
segurança nacional e passe a considerar como 
fundamental a defesa dos direitos humanos, 
a garantia de melhores condições de vida, 
a dignidade da pessoa humana”, defende o 
procurador-geral do Trabalho, Luís Camargo. X

Odair Leal
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PIROTECNIA

Faíscas de um 
trabalho degradante

Sem opção de emprego, jovens fabricam fogos de artifício 
em condições precárias e com perigo iminente de explosão

Por raFaeL Maia
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O primeiro emprego é, para muitos jovens, 
o sonho de ascensão profissional. Marcos da 
Costa, morador do município de Ibateguara 
– distante 120 quilômetros de Maceió – viveu 
a experiência, mas prefere chamá-la de 
necessidade. O jovem, de 18 anos, e dezenas 
de outros moradores da região, inclusive 
crianças, foram flagrados trabalhando 
irregularmente na fabricação de fogos de 
artifício na zona urbana do município, em 
ambientes insalubres, que ofereciam risco 
iminente de explosão. 

A situação degradante foi constatada pelos 
ministérios Público do Trabalho (MPT) e 
do Trabalho e Emprego (MTE), no final de 
março de 2014, durante a operação Dínamo 
II, coordenada pelo Exército Brasileiro para 
combater o uso e o comércio ilegal de 
explosivos. Em nove fabriquetas de fogos, 
que funcionavam de forma improvisada, 
trabalhadores manuseavam os artefatos 
no mesmo ambiente onde a pólvora ficava 
espalhada sobre mesas. Também faltavam 
água de qualidade, banheiros com condições 
mínimas de higiene, poltronas confortáveis e 
equipamentos de proteção individual (EPIs) 
para todos os funcionários. Eles não tinham 
registro em carteira de trabalho.

R$ 5 
Apesar de estar na escola, cursando a oitava 
série, Marcos não encontrou um emprego 
digno e precisou dividir seu tempo (15 dias 
antes da inspeção) para ganhar entre R$ 
150 e R$ 200 por semana. Como em todo o 

comércio, tinha uma meta a cumprir. Recebia 
R$ 5 por milheiro do estalo (pequena bomba 
confeccionada em um palito), mas tinha 
que fabricar 10 mil bombinhas por dia para 
receber o pagamento integral da semana. “A 
gente recebe tudo direitinho. Dou metade 
do dinheiro que ganho pra minha mãe e fico 
com o que sobra. Seria melhor se a gente fosse 
fichado (ter registro em carteira), mas nosso 
patrão não quer, por isso fico aqui: porque não 
tenho outro lugar para trabalhar.”

Para quem tem apenas um pouco mais 
de experiência, a situação não é diferente. 
Trabalhando desde janeiro na fabricação dos 
explosivos, Marcos Júlio da Silva, 20 anos – 
casado e pai de um filho – explicou que o 
emprego com bombas foi a opção que lhe 
restou. “Pra ganhar mais de R$ 200 por semana 
aqui, a gente tem que ‘balançar a munheca’. 
Eu trabalho no canavial, mas com o fim da 
safra comecei a fazer fogos para ganhar um 
pouco mais.”

Lucro perigoso
Enxofre, salitre e carvão. A mistura perigosa que 
resulta em pólvora estava espalhada em todas 
as fábricas de explosivos, colocando em risco a 
vida de dezenas de trabalhadores e também da 
população da cidade. Se para os empregados, 
a fabricação dos fogos era sinônimo de falta 
de opção, para os proprietários, o comércio era 
bastante lucrativo.

Segundo o dono de uma das fábricas, cerca 
de 3 mil bombas de alto poder de explosão 
eram confeccionadas diariamente pelos 
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trabalhadores. Cada milheiro é vendido na 
cidade e em outros municípios alagoanos, em 
média, por R$ 50. Em época de festa junina, o 
lucro das empresas fica entre R$ 3 mil e R$ 4 mil 
por mês.

Para confeccionar fogos de artifícios, os 
empresários do setor devem seguir normas 
rígidas de proteção que garantam a saúde 
e a segurança dos empregados. A Norma 
Regulamentadora (NR) 19 do MTE prevê que 
o manuseio e o armazenamento de materiais 
explosivos devem ser feitos por empresa 
especializada, em locais arejados, com teto de 
material à prova de incêndio, pisos fabricados 
com material antiestático e instalações 
elétricas com resistência suficiente para o 
tipo de atividade. A fabricação dos fogos 
também deve obedecer ao Regulamento para 
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) 
do Exército Brasileiro.

Atuação
Após a inspeção em Ibateguara, as nove 
fábricas visitadas foram interditadas pelo MTE e 
o Exército, com o aval do MPT. O recolhimento 
e a destruição do material – por ser periculoso 
– ficaram sob responsabilidade do Exército. 
A fiscalização fez parte de uma força-tarefa 
realizada em todo o país para evitar ou reduzir 
a possibilidade de que explosivos utilizados 
por empresas registradas, ou de origem ilícita, 
fossem desviados e empregados ilegalmente. 
As ações da operação Dínamo II tiveram 
participação das polícias civil e militar e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O MPT aguarda receber do MTE os relatórios de 
infração e interdição das fábricas para tomar 
medidas que garantam a proteção dos direitos 
dos trabalhadores. O MPT já firmou cerca de 

20 termos de compromisso com fabricantes de 
explosivos da zona da mata alagoana com o 
objetivo de combater as irregularidades nesse 
setor produtivo.

Para a procuradora do Trabalho Adir de Abreu, 
é inadmissível manter em funcionamento 
locais com precariedade visível onde não há 
possibilidade de adequação. “Não se pode 
pensar nesse tipo de atividade realizada 
de forma precária, colocando em risco 
comunidades de trabalhadores. A existência 
de menores de 18 anos é ainda mais absurda. 
Perante as autoridades municipais e a 
sociedade local, esse tipo de atividade é natural, 
entretanto é impossível manter-se a prática 
da produção de fogos de artifício de forma 
artesanal, sem o risco da morte, do infortúnio. 
Quando se trabalha com material explosivo, 
não há meio acidente, não se trabalha com a 
mera possibilidade do acidente.” X
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Tempos modernos
Após interdições por condições antiergonômicas, avícolas 

assinam acordo com MPT e fixam produção 
dentro de ritmos legais

Por FLávio W. PorteLa
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O ritmo de trabalho exigido por frigoríficos 
avícolas instalados no Rio Grande do Sul 
diminuiu em 2014. A boa notícia para os 
trabalhadores do setor resulta de força-
tarefa estadual do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) realizada em parceria com o 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As 
condições antiergonômicas – que sujeitam 
o corpo humano a risco de lesão grave por 
esforços repetitivos, uso de força, posições ou 
movimentos que forçam ossos, articulações e 
músculos de forma antinatural – conduzem a 
adoecimentos crônicos que podem incapacitar 
o trabalhador para qualquer atividade, inclusive 

para a vida. As empresas solucionaram os 
problemas, removendo as causas das interdições 
em menos de uma semana. As inspeções 
estão sendo realizadas com a participação do 
movimento sindical dos trabalhadores.

Até o início de outubro de 2014, oito ações 
foram feitas em plantas do interior gaúcho. O 
cronograma de atividades segue até dezembro, 
com outras operações. Em 2015, os frigoríficos 
bovinos serão o alvo das forças-tarefas.

As principais ações para adequação das 
condições de trabalho nos frigoríficos incluem 
a identificação dos problemas e a adoção 

de medidas judiciais e extrajudiciais para 
adequação das condições ambientais no 
trabalho, explica o procurador do Trabalho 
Philippe Gomes Jardim. O procurador-chefe 
adjunto do MPT no Rio Grande do Sul, 
Rogério Uzun Fleischmann, acredita que as 
operações contribuem para reduzir acidentes e 
adoecimentos no setor.

Interdições
As quatro primeiras e a oitava ações – na 
Companhia Minuano de Alimentos, em 

Fotos: Flávio Portela
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Passo Fundo; na JBS Aves, em Montenegro; 
na BRF, em Lajeado; na Agrosul Agroavícola 
Industrial, em São Sebastião do Caí e na 
Nova Araçá, de Nova Araçá – resultaram nas 
primeiras interdições ergonômicas na história 
brasileira, com paralisação das fábricas. Da 
quinta a sétima inspeções (na BRF, em Marau;  
na Frinal Frigorífico e Integração Avícola/
JBS, em Garibaldi, e na Cooperativa Languiru, 
em Wesfália), os frigoríficos assumiram 
compromissos de reduzir o ritmo de trabalho nas 
linhas de produção. As interdições de máquinas 

e atividades, entretanto, não interromperam o 
funcionamento das plantas.

A JBS montenegrina teve interditadas as 
atividades de movimentação manual de cargas, 
encaixotamento de produtos e empilhamento, 
por riscos de lesões musculares e ósseas 
decorrentes da falta de ergonomia. Por fim, 
foram paralisadas as atividades de embalagem 
de frangos inteiros, com uso de funil, também 
por risco ergonômico. A BRF lajeadense teve 
interditadas as atividades de movimentação 

manual de produtos e cargas, empilhamento 
e embalagem. Em algumas das atividades, foi 
constatada a execução de tarefas repetitivas 
no ritmo de 90 movimentos por minuto, como 
no caso da embalagem de frangos inteiros. Um 
trabalhador pode realizar, sem risco de lesão 
muscular ou óssea, no máximo, 30 movimentos 
por minuto. Em outras atividades, havia rotação 
do corpo ou manutenção em posição dobrada, 
com pressão excessiva sobre a coluna, como 
no caso do carregamento, movimentação e 
armazenamento de produtos e embalagens, 
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inclusive com elevação dos braços a uma 
posição inadequada, na qual o punho ficava 
superior ao ombro.

Medidas
Para se adequar às normas de ergonomia e 
obter a liberação da embalagem de frango, a 
BRF reduziu o ritmo de trabalho de 90 para 27 
movimentos por minuto, contratando mais 
trabalhadores e introduzindo micropausas no 
processo. As mudanças foram rápidas e simples 
e a interdição foi suspensa. A produção diária 
de frango inteiro, por turno de trabalho, ficou 
em 207 mil. Era de 230 mil antes da interdição.

A BRF e a JBS atenderam as medidas propostas 
e cumpriram as exigências da Norma 
Regulamentadora (NR) 36, reduzindo o ritmo e as 
ações técnicas e contratando mais trabalhadores.

“As medidas adotadas por ambas as empresas 
comprovam a viabilidade técnica e econômica 
do estabelecimento de ritmos de trabalhos mais 
humanos. Essas iniciativas são paradigmas e se 
baseiam nas melhores práticas empresariais e 
nos conhecimentos mais recentes da medicina e 
da ergonomia”, disse o procurador do Trabalho 

Ricardo Garcia, coordenador estadual do 
Programa do MPT de Adequação das Condições 
de Trabalho nos Frigoríficos.

Conforme o auditor fiscal do Trabalho Mauro 
Marques Müller, a interdição na BRF somente 
foi suspensa após o acatamento das medidas 
técnicas indicadas. “Fomos forçados à 
interdição em razão do sofrimento causado 
pelo ritmo excessivo de trabalho.”

Direitos fundamentais
“As modificações deverão inspirar a melhoria 
de todo o processo da BRF. A empresa deverá 
adotar os métodos Ocra e Niosh by Ocra, 
únicos reconhecidos na Europa para análise 
ergonômica do trabalho repetitivo de membros 
superiores e para transporte manual de 
cargas, aprovados pela norma da Organização 
Internacional para Padronização ISO 11.228, de 
2003”, explicou Ricardo Garcia. Ele disse que as 
interdições tiveram por objetivo salvaguardar a 
saúde e a integridade física dos trabalhadores, 
ameaçadas pelo ritmo intenso de trabalho. “A 
saúde e a vida são bens constitucionalmente 
protegidos e os direitos fundamentais não 
podem ser agredidos sob nenhum pretexto.”

Método é obrigatório na Europa
O método Niosh by Ocra, desenvolvido pela Escola Ocra Internacional em conjunto com a Niosh, 
define as exigências mínimas de saúde e segurança para a movimentação manual de cargas quando 
houver um risco, particularmente de lesões lombares, para os trabalhadores.

O diretor médico do Instituto Internacional Saúde no Trabalho (Grupo Insat), Ruddy Facci, explica 
que o processo estabelece critérios quantitativos e ferramentas técnicas aprovadas pela comunidade 
científica internacional. “Na Europa, sua aplicação é obrigatória na avaliação de risco para a coluna 
dorso-lombar nas atividades de movimentação manual de cargas.”

Dor demais e descanso de menos
Pesquisas realizadas pelo MPT nas plantas 
da JBS montenegrina e da BRF lajeadense 
revelaram que mais de 90% dos empregados 
dos setores interditados sofriam de dores. Os 
relatórios apontam intenso ritmo de trabalho 
e trabalhadores doentes. De acordo com o 
resultado do questionário aplicado pelo MPT em 
trabalhadores da JBS, para 40% dos entrevistados 
no setor de embalagem do “griller” (frango em 
carcaça sem miúdos), o ritmo de trabalho na 
empresa é muito rápido e, para 46,66% dos 
empregados, é rápido. Somente 13,33% dos 
entrevistados avaliaram o ritmo de trabalho como 
médio. Responderam ser necessária a redução do 
ritmo para assegurar a adequação das condições 
de trabalho 73% dos empregados.

Os procuradores do Trabalho Heiler Ivens 
de Souza Natali e Sandro Eduardo Sardá, 
responsáveis pelo estudo, informaram que, em 
relação às queixas de dor, o dado é estarrecedor: 
93,33% dos empregados relataram ter sentido 
dor na última semana. As regiões corporais com 
maior comprometimento foram ombro, costas 
e braços. Outro número alarmante corresponde 
a 73% dos empregados que relataram o uso de 

medicamentos na última semana, basicamente 
analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes 
musculares. Em relação à permanência do 
estado doloroso, 46,66% dos entrevistados 
disseram que as dores não são sentidas após um 
final de semana completo de repouso, e apenas 
40% afirmaram que as dores diminuem ou 
desaparecem com o repouso noturno.

A dor e o uso de medicamentos foram relatados 
por empregados bastante jovens, muitos com 
idade entre 22 e 26 anos. “Esses trabalhadores 
podem ter sua vida útil comprometida ou ficarem 
incapacitados para o trabalho e para qualquer 
outra atividade, inclusive de cunho pessoal, em 
razão do estabelecimento crônico do processo 
doloroso”, diz Sandro Sardá. Foi constatado 
também que, no setor de embalagem de frango 
inteiro, cerca de 73,33% dos empregados sentem 
desconforto e dor nas pernas por realizar as 
atividades em pé, em consequência da falta de 
assentos ergonômicos. Diversos empregados 
do setor contaram, ainda, que alguns ambientes 
são muito quentes, indicando necessidade de 
instalação de ventiladores e outras medidas para 
assegurar o conforto térmico.
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Necessidades
Os empregados da BRF sofrem pelo excessivo 
ritmo de trabalho e pela omissão da empresa 
em cumprir as pausas estabelecidas pela NR 
36, mostram os questionários de avaliação das 
condições de trabalho em frigoríficos.

Os dados comprovam a necessidade imediata de 
adequação do ritmo de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores no setor, com 
o dimensionamento do número de empregados 
às exigências de produção (acréscimo de um 
empregado em cada posto do funil), desvio 
de parte da produção para a sala de cortes, 
reduzindo o número de frangos/hora/cuba e o 
ritmo de trabalho para manuseio de até 15 peças 
por minuto.

Do total dos pesquisados, 44,5% responderam que 
o ritmo de trabalho na BRF é muito rápido. Para 
53,3%, é rápido. Apenas 2,2% consideraram o ritmo 
médio. Repete-se na BRF o quadro encontrado 
na JBS: 90% dos empregados relataram sentir dor 
constante, todos os dias, no ombro, braços, mão, 
punho e coluna. Para combater esses agravos, a 
BRF, assim como a JBS, prefere receitar e fornecer 
medicamentos em lugar de adotar medidas de 
ergonomia: 79% dos empregados relataram o uso 
regular de analgésicos, relaxantes musculares e 
anti-inflamatórios.

Jornada pesada
Para 71,4% dos entrevistados, somente sentem 
alívio após um final de semana completo de 
repouso, de nada valendo o descanso ao fim do 
dia de trabalho. A dor se inicia precocemente: 
39,3% dos entrevistados reportaram que ela 
surge já a partir do terceiro mês de trabalho no 
frigorífico. E são dores fortes. Para 59,5% dos 
entrevistados, ela é muita intensa. Apenas 28,6% 
avaliaram as dores como moderadas. E somente 
11,9% classificaram-nas como leves. Mas todos 
admitiram sentir dor todos os dias. A jornada 
é exaustiva para 35,6% dos entrevistados, 
igual proporção dos que disseram se sentir 
muito cansados ao final da jornada. Relataram 
cansaço normal 26,6% deles. Apenas 2,2% dos 
empregados ouvidos disseram se sentir pouco 
cansados após o término da jornada.

Quanto à concessão adequada das pausas para 
recuperação psicofisiológica (NR-36), 97,8% 
dos empregados entrevistados disseram que a 
empresa não concede regularmente todas as 
pausas, sendo frequente a subtração de algumas 
delas ao longo da jornada. Para jornada superior a 
7 horas e 40 minutos, cinco pausas de dez minutos 
ao longo do dia deveriam ser concedidas, sem 
desconto no salário. As pausas devem intercalar 
blocos de 50 minutos de trabalho.

Incompatibilidade
O procurador Sandro Sardá avalia que a 
adequação do meio ambiente de trabalho em 
frigoríficos requer não somente a concessão 
de pausas de recuperação de fadiga, mas, 
“cumulativamente, redução do ritmo de 
trabalho em torno de 30% do que vem sendo 
praticado atualmente, além da redução 
da jornada de trabalho. Caso contrário, 
vamos continuar a observar altos índices de 
adoecimento, sofrimento e incapacidade 
de jovens trabalhadores”. Para Sardá, “é 
inadmissível” que a empresa de Lajeado não 
conceda integralmente as pausas previstas na 
NR 36. “Configura conduta deliberada em não 
proteger a saúde dos trabalhadores, mesmo 
diante de graves agentes de risco, como o frio 
e o ritmo. O ritmo de trabalho imposto pela 
empresa é incompatível com a saúde física e 
mental dos trabalhadores.”

Sobre a JBS, Ricardo Garcia garante que, 
embora a planta tenha apresentado melhorias 
em comparação a setembro de 2012, data da 
última inspeção, revelou possuir frágil sistema 
de gestão de saúde e segurança. “A Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) 
não funciona adequadamente. Os programas 
prevencionistas, como o de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e o de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO) são vagos 
e genéricos. Essa realidade conduz ao ainda 
elevado número de adoecimentos e às situações 
de risco que resultaram nas interdições. No 
caso da BRF, “a causa principal dos problemas 
encontrados, principalmente os de natureza 
ergonômica, é a falta de gestão de risco, pois a 
Cipa e o Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho (Sesmt) não funcionam”.

Para o auditor Mauro Müller (à esquerda na foto 
da pág. 49), o maior problema encontrado é 
de organização do trabalho. As empresas estão 
privilegiando, na organização das atividades, as 
metas de produção em detrimento da saúde do 
trabalhador. “Constatamos ritmo de trabalho 
excessivo, posturas inadequadas e movimentos 
altamente repetitivos, capazes de levar ao 
adoecimento do trabalhador. As empresas 
estão exigindo do trabalhador mais do que 
uma máquina poderia realizar nas mesmas 
condições, como na atividade de embalar 
frango.” O trabalhador é obrigado a ensacar 30 
frangos por minuto e as máquinas existentes no 
mercado ensacam, no máximo, 15.

O dirigente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e 
Afins para a região Sul (CNTA-Sul), Darci Pires da 
Rocha, que tem acompanhando os trabalhos da 

força-tarefa, afirma que a realidade encontrada 
nas fábricas da BRF e da JBS confirmar as 
pesquisas feitas pelas entidades sindicais de 
trabalhadores do ramo da alimentação em 
parceria com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs). Os estudos apontaram 
“um conjunto sinistro de fatores que levam 
os trabalhadores ao adoecimento e à 
aposentadoria precoce”.

Para a fisioterapeuta Carine Tais Guagnini 
Benedet, assessora da CNTA-Sul, 
falta prevenção e atenção à saúde do 
trabalhador. “O estado de saúde de um 
trabalhador não é independente de sua 
atividade profissional, porém as relações 
entre o trabalho e a saúde são complexas 
e devem ser muito bem analisadas. A 
eliminação da nocividade do trabalho é a 
primeira finalidade da ação ergonômica”.

Organização do trabalho versus saúde
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O frigorífico JBS Aves, de Montenegro, firmou 
acordo, em 12 de agosto, com o MPT em Santa 
Cruz do Sul, comprometendo-se a observar 
15 medidas, entre elas, desenvolver programa 
de melhorias do ambiente de trabalho. A 
audiência teve participação do movimento 
sindical dos trabalhadores, que ajudou na 
construção das propostas. A empresa deverá, 
também, aprimorar o programa médico, e 
contratar mais um médico para auxiliar na 
coordenação do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO). Além disso, 

deve apresentar as medidas propostas pelo 
médico coordenador com os responsáveis pelo 
programa de prevenção de riscos ambientais 
(PPRA). O prazo para cumprimento integral do 
acordo será de até um ano.

A JBS encaminhará relatório ao MPT, no 
prazo de seis meses, demonstrando as 
medidas adotadas. A falta de atendimento de 
qualquer das condições do acordo levará ao 
ajuizamento de ação civil pública com pedido 
de indenização por dano moral coletivo. X

A gestante Jéssica Letícia Rambo, 19 
anos, contou que foi despedida por justa 
causa, com seis meses de gravidez, porque 
precisou se ausentar por nove dias devido 
a adoecimento. Ao retornar, a empresa 
não aceitou o atestado e a dispensou por 
abandono de emprego.

Cristiane de Oliveira Rodrigues, 22 anos, que 
estava de licença médica, procurou o médico 

da empresa, mas não conseguiu ser atendida. 
Ela teve de procurar atendimento no hospital. 
Mesmo com atestado, entregue em 11 de 
junho, a supervisora a mandou trabalhar. 
Cristiane garantiu que foi trocada de setor 
sem justificativa.

O funcionário Marcos Romano da Rocha, que 
havia concedido entrevista à equipe do programa 
de TV do MPT, Trabalho Legal, foi despedido.

Empresas assinam acordo

A voz dos trabalhadores
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We can do it!

DESIGUALDADE DE GÊNERO

No século 21, mulheres que exercem as mesmas tarefas 
que homens ainda recebem salários menores, sofrem 

mais assédio e ocupam menos postos de chefia

Criada por J. Howard Miller, 
“We Can Do It!” (nós podemos 
fazer isso) surgiu como uma 
propaganda da fábrica norte-
americana Westinghouse Electric 
Corporation em resposta à 2ª 
Guerra Mundial. 
A imagem tinha a missão de 
levantar o moral dos trabalhadores. 

Redescoberto nos anos 1980, o 
cartaz foi amplamente usado para 
promover o feminismo. Rosie the 
Riveter, vestida de macacão e 
lenço, tornou-se um símbolo da 
força e da competência femininas. 
Hoje, a mesma imagem pode ser 
facilmente associada à mulher 
inserida no mercado de trabalho.

Por caMiLa correia*
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A servidora pública Laudesilva Veronez (foto 
da página 55), 47, e a assistente comercial 
Lidiana Lucindo Moraes, 32, cada uma em 
realidade particular, são dois exemplos reais 
das “Marias” do mundo moderno. Ambas, ao 
aceitarem, e cumprirem o desafio de conquistar 
um espaço no mundo do trabalho sem abdicar 
dos afazeres exigidos pelo lar, superaram uma 
lista de estereótipos. Mas, apesar de serem 
consideradas heroínas por muitos familiares e 
amigos, contestam o rótulo. Tanto Laudesilva 
como Lidiana trocariam os louros dessa 
conquista por condições de trabalho mais 

flexíveis e menos desiguais em relação às do 
sexo oposto.

Um reflexo disso são os números do 
último Índice Global de Desigualdade de 
Gênero. Publicado em 2013 pelo Fórum 
Econômico Mundial, o índice coloca o Brasil 
na 62ª posição no ranking de 136 países. A 
desigualdade entre homens e mulheres, em 
termos de participação econômica, é baseada 
em princípios que vêm sendo mantidos pela 
sociedade há décadas. E a consolidação dessa 
desigualdade no ambiente de trabalho tem 
trazido sérias consequências tanto à inserção 

quanto à manutenção da mulher no contexto 
socioeconômico brasileiro.

Desigualdade
Dessa forma, há dois princípios organizadores 
dessa divisão: a ideia que separa o que é trabalho 
de homens e de mulheres e a hierarquia que 
considera que o trabalho dos homens vale mais 
do que o das mulheres. Uma das principais 
justificativas ideológicas para a divisão de gêneros 
do trabalho é a naturalização da desigualdade. 
Difundida pelo sociólogo Émile Durkheim, 

Reprodução
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essa teoria atribui a uma essência biológica as 
diferenciações das funções atribuídas para cada 
sexo no ambiente de trabalho.

Em alguns setores do mercado, inclusive, as 
mulheres já têm presença majoritária, como 
na saúde. Segundo dados do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), entre 2006 e 2012, 
o número de mulheres trabalhadoras no 
setor de saúde privada aumentou cerca de 
47%, tanto no Estado de São Paulo quanto 
no conjunto do país. Em 2012, havia, em São 
Paulo, 485,6 mil trabalhadoras da saúde e, no 
Brasil, 1,3 milhão.

Apesar da significativa importância do 
trabalho das mulheres no setor de saúde 
privada, respondendo por mais de três terços 
de toda mão de obra utilizada, o salário 
delas é menor do que aquele percebido 
pelos colegas do sexo masculino. Em 2012, 
a remuneração média das trabalhadoras da 
saúde era de R$ 1.871,53 no Estado de São 
Paulo, ao passo que o ganho dos homens 
era de R$ 2.724,94, uma diferença de 31,3%. 
O mais intrigante é que esta diferença está 
aumentando ao longo do tempo. Em 2006, 
o salário médio feminino na saúde era 28,2% 
menor que o masculino.

Trabalho duplicado
Os ramos de atividade em questão, como 
saúde, educação e serviços sociais, alegam 
preferir contratar mulheres pelo seu nível 
de atenção, habilidades específicas, grau de 
empenho, ou mesmo por possuírem mais 
familiaridade e terem mais “jeito” com certos 
tipos de trabalho, como explica a cientista 
social Claudia Mazzei, autora do livro “O 
trabalho duplicado”. Contudo, a realidade 
mostra-se bem mais desigual do que isso. No 
Brasil, as mulheres economicamente ativas têm 
mais anos de estudo do que os homens e, ainda 
assim, recebem salários com valores inferiores e 
os cargos de chefia são mais inacessíveis. 

No entanto, é preciso cautela. Muitas vezes 
o conceito da divisão fica reduzido às 
estatísticas sobre as diferenças de inserção de 
homens e mulheres no mercado de trabalho 
e isso não dá conta da complexidade da 
questão. “Hoje, a mulher não só sustenta 
como também é gestora do lar, mas basta 
a presença de um homem para que a 
sociedade entenda que ele é o chefe da 
família, ainda que não seja ele que mantenha 
a família economicamente. Isso se reproduz 
no ambiente de trabalho. Na indústria 
têxtil, por exemplo, é comum um grupo 
enorme de mulheres ser gerenciado por um 
único homem que as discrimina”, afirma 
a procuradora do Trabalho Renata Coelho 
Vieira, especialista em discriminação.

Discriminação e assédio
Foi com esse tipo de gerência masculina que 
Lidiana teve que aprender a trabalhar no seu 
penúltimo emprego. A assistente comercial 
viu a prometida possibilidade de ascensão 
na carreira desaparecer quando anunciou a 
gravidez. Ela trabalhava há dois anos numa 
empresa multinacional de produtos de 
automação industrial em Campinas (SP) e, 
quando voltou da licença maternidade, foi 
demitida sem justificativas. Lidiana, que se 
preparou para o retorno ao trabalho e se 
dedicou ao processo de desmame precoce do 
bebê, sentiu as consequências da discriminação 
na própria pele.

“Não havia motivos para eu ser dispensada 
fora a discriminação do gestor. Antes da 
gravidez, a empresa estava até pensando em 
investir na minha formação acadêmica para 
que eu pudesse ter condições de crescer 
profissionalmente lá dentro. Eles me fizeram 
acreditar num plano de carreira”, conta 
Lidiana. Hoje, trabalhando em outra empresa 
e com uma gestora mulher, a assistente 
comercial afirma estar inserida num ambiente 
de trabalho diferente, bem mais favorável. 
“Agora, sinto-me mais à vontade por ter 
certeza que o fato de ser mulher e mãe não 
vai me desqualificar profissionalmente.”

Mas, infelizmente, isso não ocorre só no Brasil. 
Em outras partes do mundo, as mulheres são 
as principais vítimas de discriminação, assédio 
sexual, assédio moral, coação e violência 
mental e moral no ambiente de trabalho. 
Porém, desde 2010, o Ministério Público do 
Trabalho em Campinas autuou somente 17 
inquéritos com a temática “discriminação 
por gênero”. Segundo a procuradora Renata 
Vieira, ainda que os casos ocorram com 
bem mais frequência do que revelam os 
inquéritos, fica difícil comprová-los porque a 
prática ainda é pouco denunciada e, às vezes, 
ocorre de forma muito subjetiva. No geral, as 
trabalhadoras sentem medo de se expor e de 
sofrer represálias. Além disso, faltam canais 
nas empresas para que as pessoas possam 
denunciar a discriminação de maneira anônima.

As principais armas contra a discriminação 
e o assédio são a prevenção, a apuração e 
a punição. Faltam campanhas informativas, 
cartilhas de boas práticas e mais formas 
de denúncia sigilosa. Além disso, é preciso 
facilitar o acesso da vítima aos órgãos de 
defesa dos direitos, capacitar o atendimento 
desses órgãos para receber a mulher de 
maneira acolhedora e fomentar mais leis 
com sanções para más práticas. Fazer 
cumprir as já existentes, como a Lei 9.029, 
de 13 de abril 1995, e facilitar o acesso da 
mulher à Justiça do Trabalho também são 
alguns exemplos de medidas que podem ser 
seguidas contra a marginalização feminina 
no mercado de trabalho.
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Raiz social da desigualdade
É difundido entre os antropólogos que a raiz 
da desigualdade entre os gêneros é social. A 
população brasileira ainda enxerga a mulher 
como uma figura somente atrelada às funções 
de mãe e esposa, não como um ser social 
integrante de uma comunidade em paridade 
de direitos e responsabilidades com o homem. 
A cientista social Cláudia Mazzei defende que a 
divisão sexual existente no mundo do trabalho 
apenas reproduz a divisão na sociedade. Ou 
seja, as questões relacionadas ao trabalho 
feminino transcendem a mera análise de um 
mercado de trabalho, elas precisam ser vistas 
também sob o ponto de vista das relações de 
gênero existentes cultural e socialmente.

Assim, as relações de opressão, hierarquia e 
dominação de um sexo sobre outro, que já 
existiam no contexto social, são de alguma 
forma reproduzidas no ambiente de trabalho. 
A mulher fica com ocupações marcadas por 
jornada parcial, mais informalidade, menor 
grau de hierarquia e menores salários. 
Áreas com maior investimento de capital 
como setores de tecnologia ainda são 
majoritariamente destinados ao mercado 
masculino. Tudo isso porque a sociedade 
ainda entende como algo natural que a 

mulher dedique mais tempo à família em 
detrimento do trabalho e que, por isso, pode 
ganhar menos que o homem ou ocupar 
postos de menor relevância. “Se um filho 
adoece, quem falta no trabalho e fica em 
casa cuidando da criança é a mãe. A mulher 
tem o direito de exercer a ocupação que ela 
bem entender e se sentir socialmente útil por 
isso, mas, por mais que a sociedade tenha 
progredido, o modelo patriarcal ainda é 
dominante”, comenta a procuradora.

Jornada dupla
Dados de 2012 do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) mostram que as 
mulheres com atividade econômica gastam, 
em média, 22 horas por semana com tarefas 
do lar, tempo ainda superior ao dedicado 
pelos homens sem ocupação, que é de 
quase 13 horas. O fato é que essa dupla ou 
até tripla jornada interfere na questão da 
valorização do espaço feminino no mercado 
de trabalho. A maior parte do trabalho não 
pago na sociedade atual é executada pelo 
sexo feminino.

Por isso, lutar pela valorização do trabalho 
da mulher é também lutar pela ampliação 
da participação do pai dentro de casa. Por 
exemplo, 180 dias de licença-maternidade e 
apenas cinco dias de licença-paternidade já 
demonstram tal disparidade, uma vez que 
neste modelo o homem retoma rapidamente 
suas atividades extra-lar. Conferir direitos 
relacionados à paternidade permite que a 
mulher possa ser reinserida no mercado de 
trabalho mais rapidamente, com mais amparo 
emocional e suporte do marido em relação ao 
nascimento e educação dos filhos.

Segundo a rede de pesquisa europeia 
“Leave Network”, na Suécia, os casais têm, 
juntos, direito a 480 dias para cuidar do 
bebê. Cada um é obrigado a tirar pelo 
menos 60 dias e pode dividir os outros 
como quiser com seu par. Isto é, os pais 
suecos podem tirar até 14 meses de licença-
paternidade remunerada. Na Alemanha, a 
mãe tem licença-maternidade obrigatória 
de 2 meses e cada membro do casal pode 
requerer outros 12 meses, com direito a 
67% do salário. O direito não precisa ser 
requerido no nascimento, mas em até três 
anos após o parto.

Rafael Alm
eida
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Amparo
Para a mulher ingressar e permanecer no mercado 
de trabalho, é indispensável que ela seja amparada 
por uma estrutura familiar e outra profissional que 
garantam o exercício do trabalho remunerado 
sem prejuízo das funções domésticas e de mãe 
e esposa. É devido à falta dessas estruturas que 
cada vez mais mulheres ingressam mais jovens 
no mercado e deixam para casar e ter filhos mais 
tarde. A redução no número de filhos por casal 
também é um reflexo dessa realidade.

Laudesilva Veronez, funcionária pública 
e diretora de departamento, postergou a 
maternidade até seus 44 anos de idade. 
Mesmo sozinha, ela manteve o sonho de ser 
mãe, ainda que por meio da adoção. Quando 
jovem, Laudesilva até falava que adotaria uma 
criança no futuro, mas nunca tinha pensado em 
como transformar a ideia em prática. Apesar 
do medo, sentiu-se encorajada pela leitura de 
uma reportagem sobre pais solteiros e decidiu 
adotar uma criança. Em julho de 2011, o sonho 
se realizou e o trabalho duplicou.

“Quando olhei aquela matéria e vi que os 
dois pais solteiros davam conta de criar os 
filhos, na mesma hora pensei que, se dois 
homens conseguiram, por que eu que sou 
mulher não conseguiria?”, conta Laudesilva. 
Antes da adoção, a servidora pública dedicava 
todo o seu tempo ao trabalho e aos estudos. 
Com a chegada do pequeno Gabriel, ela 
passou a exercer a função tripla de mãe, pai 
e trabalhadora. Por falta de flexibilidade, 
principalmente na rotina profissional, Laudesilva 
teve que reprogramar a sua vida do zero.

Mais de três anos depois da adoção, Gabriel 
ainda exige quase que 100% da atenção da 
mãe. “No fim do dia, quando volto pra casa, ele 
quer atenção exclusiva. É compreensível, fico 
fora de casa o dia todo. Meu desafio diário é 
conseguir trabalhar, cuidar da casa e do Gabriel. 
Há alguns anos não tenho um tempo só meu, 
isto é, para os estudos e o cabeleireiro, por 
exemplo. Fico sozinha quando o Gabriel vai 
dormir”, confessa.

Jornada flexível
O mundo ideal permitiria à mulher 
compatibilizar o modelo de família tradicional 
com o modelo de funcionária feminina exigido 
pelo mercado. As mulheres prezam pela 
segurança do emprego fixo e registrado. Além 
disso, os tempos de dedicação, qualificação e 
experiência esperados pelo empregador são 
bem maiores do que os esperados dos homens, 
ainda que as horas extras sobrecarreguem mais 
as pessoas do sexo feminino e aumentam a 
tensão e o estresse causados pela ausência da 
casa ou pelo “prejuízo” das atividades familiares.

O não reconhecimento do trabalho doméstico 
oculta a dimensão econômica e a relação com 
a exploração capitalista da jornada dupla. No 
capitalismo, ao mesmo tempo em que houve 
uma redução do conceito de trabalho às 
atividades vinculadas ao mercado, o trabalho 
mercantil passou a depender diretamente do 
trabalho que é feito em casa pelas mulheres. 
Jornadas cada vez maiores vão à contramão do 
bem-estar e das pretensões utópicas do sistema 
em vigência.

“O tempo da fé, do lazer, da família, do estudo 
e até mesmo do ócio é essencial para saúde 
física e mental de qualquer trabalhador, 
independentemente do gênero. E o trabalho 
da mulher, portanto, não é apenas importante 
para a subsistência da família, mas também 
para a sociedade como um todo”, ressalta 
Renata Vieira.

Negação da realidade
A professora da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Unicamp Ângela Maria Carneiro 
Araújo, especializada em relações de gênero e 
trabalho, define como “negação da realidade” o 
salário feminino ser visto como complementar, 
e não principal. Falando somente de famílias 
monoparentais, como no caso de Laudesilva, 
mais de 8 milhões de lares brasileiros são 
formados apenas por mulheres com filhos. “Na 
verdade, a contratação da mulher está em alta 
porque ela é vista como uma mão de obra mais 
barata, estável e comprometida com o trabalho. 
Portanto, as empresas procuram se beneficiar 
do fato de que a sociedade ainda aceita que 
as paguem menos do que aos homens”, 
argumenta a docente.
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Cresce o empreendedorismo feminino
Pesquisas mostram que no Brasil, em 85% das 
empresas, menos da metade volta ao cargo após 
o afastamento e muitas deixam o emprego para 
utilizar os dons e talentos para empreender. A 
flexibilidade para administrar o próprio tempo 
tem sido o fator determinante para o aumento 
do número de mulheres que empreendem. 
Gerenciar a própria empresa permite que elas 
consigam dividir o trabalho com as outras 
atividades da vida familiar. E isso não quer dizer 
que elas trabalhem menos, apenas ganham 
autonomia para escolher seus horários.

As mulheres estão comandando a abertura 
de novos negócios no país há algum tempo. 
Dados da pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), mostram que 52% dos novos 
empreendedores, aqueles com menos de três 
anos e meio de atividade, são mulheres. A força 
empreendedora feminina é maioria em quatro 
das cinco regiões brasileiras. Apenas no Nordeste, 
região de mais forte tendência patriarcal, elas 
ainda não ultrapassaram os homens, mas 
estão quase lá, com aproximadamente 49% de 
participação entre os novos empresários.

A pesquisa mostrou ainda que 66% das 
mulheres iniciam uma empresa após 
identificar uma oportunidade de mercado. 
Mesmo em um cenário praticamente de 
pleno emprego, em todas as regiões do 
país a maioria das mulheres que conduzem 
suas próprias empresas é movida pela 
oportunidade, e não pela falta de alternativas.

Mã.es Empreendedoras da Bahia
Foi pensando nessa fatia específica do mercado 
que a bióloga Lorena Cruz, 29 anos, e a 

jornalista Rosana Duarte, 30 anos, criaram um 
projeto em Salvador para conciliar negócios e 
maternidade. Por venderem alimentos e serem 
mães das pequenas Manuela e Maria Flor, a 
ideia surgiu depois de perceberem que, assim 
como elas, outras mães também enfrentavam 
várias dificuldades ao tentarem expor a sua 
própria produção e serem conhecidas pelos 
consumidores. A intenção era fazer uma “rede 
de mães” para trocar experiências.

O principal desafio discutido pela rede é como 
cuidar dos filhos e da vida profissional, ou seja, 
como conciliar independência financeira com os 
filhos por perto. Por meio de site, fanpage e grupo 
no Facebook, as integrantes da rede recebem 
informações sobre empreendedorismo e sobre 
serviços e produtos feitos por elas: artesanato, 
comida, cursos e roupas. As Cirandas (foto acima), 
encontros mensais e descontraídos, servem para 
dar suporte emocional aos participantes, com 
troca de experiências, dúvidas, anseios sobre os 
negócios e a vida de mãe.

Segundo Rosana, várias mulheres contaram 
ter aumentado suas vendas com a presença 
nos encontros e em bazares e também com a 
divulgação pela internet. “Quando chegaram 
ao grupo, muitas mães não sabiam sequer para 
onde ir, não acreditavam no próprio talento. 
Mas, por outro lado, elas vêm em busca da 
possibilidade de trabalhar e ficar em casa com os 
filhos ao mesmo tempo. Estudamos estratégias 
de como gerir os negócios contando com o 
incentivo umas das outras”, conta.

Equiparação
As ações relacionadas à promoção da 
igualdade entre homens e mulheres no 

trabalho são diversas. Atualmente, há 
uma grande oferta de cursos voltados 
às mulheres sobre áreas consideradas 
masculinas, como construção civil e 
tecnologia da informação. O governo 
federal oferece cursos com essa mesma 
estrutura, mas pelo Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Segundo a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM), 66% dos alunos 
matriculados no Pronatec são mulheres.

Desde a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), as mulheres ganharam uma série de 
direitos e garantias legais que motivaram a 
entrada no mercado. Hoje, o Brasil possui o 
programa da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres chamado “Pró-equidade de Gênero 
e Raça”, que busca incentivar as empresas a 
adotarem práticas de valorização do trabalho 
feminino, e as mulheres contam com o Disque 
100 para denunciar casos de assédio sexual e 
outras violências. 

Um dos destaques mais recentes nos 
avanços das relações laborais foi o aumento 
da licença-maternidade de quatro para 
seis meses. A Constituição Federal de 1988 
ampliou o benefício de 90 para 120 dias e 
vedou a discriminação de salários por sexo. 
Em 2008, a Lei 11.770 propôs a extensão 
do prazo para 180 dias, apesar do caráter 
facultativo da medida (a aplicação de uma 
licença mais longa ainda depende da vontade 
do empregador). X

*Estagiária de jornalismo do MPT em Campinas

Lucca Duarte
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INFÂNCIA

Inocência roubada 
sobre águas

Por taMiLes costa

Denúncias apontam exploração sexual infantil 
em embarcações na Ilha do Marajó

Quando o assunto é ser criança, 
brincadeira é coisa séria. A 
afirmação pode parecer um 
paradoxo, mas brincar na 
infância é mais do que uma 
obviedade, é uma necessidade. 

Segundo a psicóloga Katia Jordy 
Figueiredo, do Ministério Público 
do Estado do Pará (MPE-PA), a 
criança se prepara emocional e 
psiquicamente para a vida por 
meio da brincadeira. 
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 “Criança brinca, muitas vezes, repetindo 
algumas situações (ou delas partindo) já 
experimentadas pela observação ou pela 
participação. A importância da brincadeira para 
uma criança equivale à importância do trabalho 
para um adulto”, afirma.

Kátia participa, juntamente com 
representantes do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), do MPE-PA, da Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos do 
Pará (Sejudh) e do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), de um ciclo de palestras 
direcionadas às empresas e empregados do 
ramo de navegação do Pará, convidados a 

discutir um problema recorrente nos rios do 
arquipélago do Marajó: a exploração sexual 
de crianças e adolescentes em embarcações. 
O problema é descrito pela psicóloga como 
“mutilação psíquica na capacidade futura de 
desenvolvimento do indivíduo”.

As diferenças entre crianças e adultos são 
muitas: a capacidade pulmonar é reduzida, 
a visão periférica não está totalmente 
desenvolvida e a estrutura óssea está em 
formação. O médico do trabalho do MPT 
Dario Soares fala sobre os principais efeitos 
decorrentes da exploração sexual infantil, 
como a discriminação, a redução da autoestima 

e a depressão, que pode levar ao suicídio, à 
narcodependência e aos danos físicos. Além 
disso, o aparelho genital não está desenvolvido 
e sempre há o risco de contração de doenças 
sexualmente transmissíveis.

No entanto, como explicam Roberta Flores 
e Leila Silva, representantes da Sejudh, a 
exploração sexual não ocorre do dia para 
noite. Segundo elas, a violência pode começar 
de forma gradual, com uma foto, um filme, 
expondo e despertando na criança algo para 
o qual ela ainda não está preparada, fazendo 
com que muitas vezes essa mesma criança 
venha a ser explorada pelo resto da vida.

Ilustrações: arte de Cyrano Vital sobre fotos de Ascom
 M

PT-PA
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Submissão
De acordo com o Censo 2010, nos municípios 
marajoaras de Breves, Portel e Melgaço, a 
porcentagem de crianças e adolescentes entre 10 
e 17 anos ocupados é de 16,5%, 19,1% e 13,9%, 
respectivamente. Os três municípios estão entre 
as localidades citadas em denúncias recebidas 
pelos conselhos tutelares, secretarias de Direitos 
Humanos e MPT e constatadas em operações do 
Batalhão da Polícia Ambiental do Pará (BPA), que 
retratam a submissão de crianças e adolescentes 
à prática de exploração sexual nos rios do estado.
Entre 5 e 11 de dezembro de 2013, uma operação 
do MPT, Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE/PA), polícias Federal e Civil e BPA 
tentou flagrar a exploração sexual de crianças e 
adolescentes no rio Tajapuru, na fronteira entre 
os municípios de Breves e Melgaço. A operação 
Upiara, como foi chamada, não constatou a 
exploração, crime que ocorre principalmente à 
noite, quando as ações fiscais são mais difíceis.

A dificuldade de flagrante e a própria cultura 
ribeirinha, aliada à necessidade econômica da 
população nativa, fizeram com que o MPT e o 
MPE-PA mudassem de estratégia. Passaram, 
então, atuar na orientação dos envolvidos no 
processo, fazendo audiências direcionadas 
aos empresários da navegação, empregados 
em embarcações e ribeirinhos.

Sensibilização
Cinco audiências públicas com empregados de 
oito empresas fluviais de transporte de carga 
foram feitas entre abril e setembro de 2014. “Só 
ficar esperando os problemas acontecerem 
para instaurar processos não tem gerado a 
transformação que gostaríamos na sociedade”, 
afirma a promotora de Justiça Monica Freire, 
coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude do MPE. Nos relatos 
recebidos pelo MP, consta que os ribeirinhos se 

aproximam das embarcações a pretexto de vender 
alimentos e junto trazem jovens que vendem 
também o próprio corpo. “Há dois erros que 
viraram práticas: o primeiro é a permissibilidade de 
pessoas estranhas ingressarem na embarcação e o 
segundo, a questão do próprio abuso em si.”

Na primeira palestra direcionada às empresas 
de navegação, ocorrida em 28 de abril, os 
empresários negaram qualquer ingerência nos 
barcos desatracados, sendo a responsabilidade 
exclusiva dos comandantes. “Apesar de as 
empresas reconhecerem os malefícios da 
exploração sexual e saberem que isso ocorre nas 
suas rotas de navegação, paradoxalmente, se 
recusam a assumir a cota de responsabilidade 
que lhes é atribuída por lei”, diz o procurador do 
Trabalho José Carlos Azevedo. Ele explica que o 
empregador, por estar nesta posição jurídica, tem 
poderes para preservar a segurança da tripulação, 
coibindo a entrada de pessoas estranhas e 
punindo os empregados que descumprirem os 
preceitos e as orientações institucionais.
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O MPT fez várias recomendações às empresas, 
como sensibilizar empregados, por meio de 
reuniões e palestras; adotar ferramentas de 
segurança, como sistemas de localização 
e câmeras de vídeo; ou contratar serviço 
especializado de vigilância nas embarcações.

As empresas notificadas também deverão permitir 
a participação, nas etapas de conscientização 
dos trabalhadores, de membros do MPT, MTE 
e Sejudh, que deverão explicar os males do 
trabalho infantil e da exploração sexual e também 
a responsabilização civil, criminal e trabalhista 
decorrente. Ainda segundo o documento, deverá 
ser afixado nas embarcações, em local visível, 
letreiro contendo a frase “Exploração sexual e 
tráfico de crianças e adolescentes: denuncie já”, 
assim como os números para denúncia.

Na notificação, é estabelecido prazo para o 
cumprimento dos itens e para a apresentação 
das escalas dos grupos de trabalhadores que 
participarão das palestras. Várias empresas 
já apresentaram ao MPT o cronograma de 
sensibilização interna, além da comprovação 
da afixação do letreiro previsto, aquisição 
de placas para comunicação, colocação 
de câmeras para monitoramento com a 
informação ao sindicato, além da assinatura de 
termo de responsabilidade pelos empregados.

Para Alberto, marítimo com mais de 40 anos 
de profissão, o trabalho desenvolvido é 

muito bonito. O diálogo facilita a entrada nas 
comunidades. “Tem que fazer reunião com 
o pessoal das comunidades, que aí eles vão 
se orientando. Se as reuniões com as famílias 
continuarem, isso [a exploração sexual] 
em pouco tempo acaba. Tudo depende da 
comunidade. Com conversa a gente se entende.” 

ECA
O próximo passo do MP é promover audiência 
pública nas comunidades do município de 
Breves. A partir da criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, a 
criança e o adolescente passaram a ser vistos 
como sujeitos de direito, o que significa que 
aos pais cabe a educação dos filhos, respeitado 
os limites da dignidade do ser humano. Os 
excessos praticados sob qualquer pretexto, 
inclusive o de educar, são coibidos.

De acordo com o ECA, a família, o Estado e 
a sociedade devem olhar a causa da criança 
como prioridade absoluta, assim como devem 
cooperar para a materialização do que está 
expresso na legislação, observando a condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. A 
visita aos ribeirinhos simboliza o fechamento do 
triângulo Estado, Sociedade e Família e dá a cada 
um a parcela de responsabilidade devida nesse 
longo processo de transformação social. X

Recomendação

Peculiaridades
De acordo com a legislação, é 
responsabilizado criminalmente quem 
submete, induz ou atrai para a prostituição 
ou outra forma de exploração sexual, a qual 
envolve uma relação de troca, alguém menor 
de 18 anos. Da mesma forma, é igualmente 
responsabilizado tanto quem pratica 
conjunção carnal como o proprietário, o 
gerente ou o responsável pelo local em que 
se verifique a prática. E aí estão enquadradas 
as embarcações. “O papel de vocês”, disse 
Mônica Freire aos marítimos, “é muito mais 
relevante para a sociedade do que o papel 
da polícia. Vocês têm o poder de mudar esse 
cenário de exploração de maneira muito 

mais rápida do que o poder público ao não 
permitirem a entrada de estranhos a bordo.”

A situação do arquipélago do Marajó é 
classificada pela auditora fiscal do Trabalho 
Deise Mácola como sui generis em função das 
suas peculiaridades, que dificultam a atuação 
da fiscalização. Os trabalhadores relataram 
ser difícil impedir a aproximação de pequenas 
embarcações, especialmente à noite, tendo 
em vista o tamanho do estreito de Breves, por 
exemplo, que leva em média de 7 a 8 horas 
para ser percorrido. “Os barcos podem encostar 
a qualquer momento”, dizem eles, que também 
temem pela própria segurança, uma vez que 
pode haver represálias por parte dos ribeirinhos 
impedidos de se aproximar.
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O podão na 
terra do Sol

CALOR DO CÃO

Sobrecarga térmica está entre as principais causas 
de adoecimento de cortadores de cana

Em tempos de calor e seca 
no interior de São Paulo, 
milhares de pessoas trabalham 
pesado embaixo do sol 
quente, sujeitas a acidentes 
decorrentes da sobrecarga 
térmica. O descumprimento 

da lei que dá proteção a 
estas pessoas resultou num 
contragolpe das instituições 
e alcançou os tribunais. Mas 
há mais coisas entre o céu e a 
terra do que sonha nossa vã 
filosofia, dizia Shakespeare

Por raFaeL aLMeida
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A roça não é mais a mesma. A abundância de 
mato seco na paisagem realça os tempos de 
canícula ou, no dito popular, o “calor do cão”. O 
horizonte da lavoura costumava ter um verde 
mais viçoso, né não? Do sol a pino, o escaldador 
incide sua ira: nunca houve um tempo de seca 
parecido nessa terra de caipira. Num período não 
muito distante, a chuva achegava no Sudeste 
como se em casa estivesse; ia entrando e, sempre 
que possível, levava consigo os amigos aguaceiro 
e abluvião. O chão rachado do sertão do Nordeste 
era uma realidade de technicolor para os 
paulistas, só era vista na tela da televisão. 

Mas os tempos mudaram. A chuvarada virou 
borrifo; a tromba d’água agora chama chuvisco, 
e não aparece nem em dia de feriado para 
dar “oi” para quem se importa. Tomou chá de 
sumiço. E quanto a nós aqui embaixo, o que 
será da gente? “A esperança é a última que 
morre”, cantou o poema em forma de repente.

Numa lavoura de Cosmópolis, interior de 
São Paulo, um grupo de cinco cortadores de 
cana-de-açúcar repousava embaixo de um 
ônibus rural, como calangos em busca de 
sombra. Brincando de gato e rato com o Sol, 
os trabalhadores encontraram no minúsculo 
espaço um oásis no meio do deserto, fugindo 
do calor escaldante de aproximadamente 
37ºC. Dentro do ônibus, uma figura parecia 
hipnotizada, camuflada pela poeira que se 
assentava na janela do veículo. Pedro de Jesus, 
mineiro de Teófilo Otoni, cortador de cana há 
28 anos, fitava pela vidraça a enormidade da 
plantação, tomada por talhões de cana a se 
perderem no horizonte. O barulho dos passos 
na escada enferrujada de metal, que adentra 
pela porta da condução, lhe deu um estalo de 
olhos, tirando de imediato sua concentração.

Por que tanto calor?
“No que eu posso ajudar o senhor?”, disse, 
humildemente. Começou a contar que aquele 
era o momento sagrado, usufruído segundo a 
segundo, como se faz com o que dá prazer. Ele 
tirava o merecido descanso após uma manhã 
puxada empunhando o podão no corte de 
cana. “Aproveito para fugir um pouco do calor”, 
admitiu, escondendo-se do sol de meio-dia. 
O banco ao lado acomodava o companheiro 
de pilhas. Nem androide ou Homem de Lata, 
essas coisas não chegaram à roça. Era um 
radinho, caprichosamente decorado com 
adesivo de clube de futebol, tocando forró 
“desabestadamente”. A acalorada música 
de fundo não ornou com o jururu das suas 
palavras. “Tenho hérnia de disco, bico de 
papagaio e muita dor no braço. Juntar o esforço 
com o calor traz um grande desconforto para 
minha saúde. Não tem jeito. Já fui no ‘doutor’ 
várias vezes, mas a usina não paga o dia de 
atestado. Se parar de cortar, não recebe”, 
lamentou “seu” Pedro, às voltas com o salário 
por produção.

No meio da prosa, um homem baixo, mas 
forte como um touro, entrou no ônibus. A 
perneira e o uniforme azul não negavam: mais 

um da turma veio em busca de abrigo do sol 
em forma de lua. Marcelo Aparecido Morais 
(foto acima), 45 anos, 23 deles cortando 
cana, pegou o bonde pela janelinha, mas 
se ambientou como se o tivesse pegado na 
estação. Começou a contar das duas vezes 
que teve câimbra no braço por causa da 
desidratação. “Foi feio, viu”, lembrou. De rabo 
de olho, contava-se um, dois, três, quatro 
cidadãos querendo participar da conversa. 
O templo vazio de “seu” Pedro agora recebia 
peregrinação; eram como crianças recém-
chegadas à escola, participando com o olhar, 
inquietude brandida pela timidez. 

“Às vezes um passa mal, porque puxa um 
pouco mais, deixa de beber água. Se você 
não se exercitar, não aguenta o baque. Agora 
faz calor o tempo todo, frio não faz mais”, 
lembrou Marcelo. Do lado de fora, uma 
montoeira de gente de uniforme azul aparece 
detrás da cortina de terra vermelha, içada 
pelo vaivém dos treminhões, carregados 
até as tampas de cana. No meio dela, uma 
senhora com o rosto talhado por marcas de 
expressão olhava para o céu, azul como um 
oceano suspenso, com uma expressão de 
interrogação. Devia estar se perguntando: 
“por que faz tanto calor nessa terra?”
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O clima surtou
“O sistema de alta pressão é associado 
ao movimento de ar que desce seco a 10 
quilômetros de altura, cria inversão térmica 
e inibe o crescimento das nuvens de chuva. 
O resultado disso é o céu claro e a atmosfera 
transparente. Toda radiação que chega ao topo 
da atmosfera acaba chegando à superfície, 
resultando em temperaturas elevadas.”

Luiz Carlos Molion, meteorologista da 
Universidade Federal de Alagoas, traça uma 
explicação técnica acerca da onda interminável 
de calor que assola a região Sudeste do país 
desde o final de 2013. O aparecimento repentino 
do tal “sistema de alta pressão”, revelado no 
início do ano, trouxe altas temperaturas, seca e 
desabastecimento em regiões metropolitanas 
estratégicas, como Campinas e São Paulo. 

“A falta de chuvas faz com que entre mais 
radiação solar, utilizada para aquecer o ar. 
Não é um fenômeno estranho, ele ocorre 
eventualmente, apesar de raro”, observa 
Molion. Segundo o Quarto Relatório de 
Avaliação do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC), estabelecido pela 
Organização Meteorológica Mundial (OMM) e 
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Unep), a temperatura na superfície 
terrestre deve aumentar no intervalo entre 1,1 
e 6,4ºC entre 1900 e 2100. Foi observado um 
aumento de 2,5ºC nos últimos cem anos.

Cético de carteirinha da teoria do aquecimento 
global, Molion arrisca alguns diagnósticos 
acerca do comportamento da natureza, mesmo 
defendendo que “ninguém consegue prever 
o clima” e, mesmo não sendo especialista em 
medicina do trabalho, sabe que a repercussão das 
altas temperaturas na saúde de quem trabalha 
a céu aberto não é das mais agradáveis. “Tudo 
passa a funcionar mal no organismo humano”, 
afirma. Alguns recortes da realidade dão 
credibilidade à afirmação do meteorologista.

“Forcinha”
“Certa vez peguei uma colega no colo e retirei do 
corte de cana, pois ela começou a ter câimbras 
embaixo da costela. Ela passou muito mal por 
causa da quentura, achei que fosse desmaiar”, 
afirmou dona Isaura de Sousa (com “S”) (foto 
na página 64), a senhora de 55 anos que, há 
alguns minutos, fitava o azul do céu. Originária 
de Lambari, cidade turística do circuito das águas 
mineiro, dona Isaura diz nunca ter conhecido o 
famoso Palácio do Cassino do Lago, construção 
imponente às margens do Lago Guanabara, 
o sonho de princesa colonial de qualquer 
garota lambariense. Mas, desde muito cedo, os 
devaneios da infância foram sobrepostos pela 
necessidade de sobrevivência da família. De 
mala e cuia, a então jovem Isaura rumou para 
São Paulo, para nunca mais voltar. Passaram-se 
várias primaveras, e a boia-fria cortou cana por 
33 anos para sustentar os seis filhos, que vieram 
com saúde. Todos criados com a força do podão. 
Segundo ela, o trabalho braçal em tempos de 
alta incidência de calor é duro, sim, mas seria 
mais fácil se a empresa desse aquela “forcinha”. 
“A usina podia dar mais pausas e um chapéu 
de palha pra gente. O ônibus é o único lugar 
pra se abrigar. Sem ele, se parar pra descansar, 

é embaixo do sol mesmo”, contou ela, com um 
sorriso de canto de boca, sussurrando palavras 
quase inaudíveis.

Dona Isaura é uma engrenagem no universo de 
160 mil, número médio de cortadores de cana 
que estão em atividade no Estado de São Paulo, 
segundo estimativas do Instituto de Economia 
Agrícola. Assim como seus colegas, a obreira 
segue à risca o script do filme já visto pela 
sociedade milhares de vezes: “agacha, corta, 
levanta, carrega, joga. Agacha, corta, levanta, 
carrega, joga. E agacha de novo.” De sol a sol. O 
que aguarda estes personagens nos derradeiros 
momentos da película? Tragédia ou final feliz?

Maratona
O ciclo executado intermitentemente por 
cortadores de cana intrigou o pesquisador 
Erivelton Fontana de Laat, da Universidade 
Metodista de Piracicaba (Unimep), e ganhou 
uma analogia interessante. O esforço físico diário 
exercido pela categoria de ruralistas foi medido 
em um extenso estudo de campo, cuja conclusão 
aproximou a marcha de um boia-fria à epopeia de 
um maratonista. Segundo a pesquisa, a jornada 
de trabalho, ou “prova de resistência”, leva o 
cortador a desferir uma média de 3.792 golpes de 
facão, realizar 3.394 flexões de coluna e levantar, 
tal qual um super-herói, 11,5 toneladas de cana 
cortada, todo santo dia. Conforme o coordenador 
da pesquisa, apesar de músculos franzinos, estas 
pessoas têm alto desempenho físico. 

“Em qualquer atividade com exposição ao calor, 
o organismo é submetido a uma alteração 
potencial de temperatura do núcleo do corpo. A 
resposta para manter o equilíbrio homeotérmico 
é, principalmente, por meio da sudorese e da 
evaporação do suor da superfície da pele. Caso 
este mecanismo não consiga ser mantido, há 
um início de sobrecarga térmica. Caso não haja 
reposição hídrica, pode ocorrer desidratação. 
Trabalhadores com problemas circulatórios ou 
cardíacos podem ser mais sensíveis à exposição 
ao calor e precisam de acompanhamento 
médico especial. Nos demais indivíduos, as 
reações fisiológicas ao calor variam de câimbras, 
edemas e síncopes até a exaustão térmica ou 
intermação, que pode levar à morte”, alerta o 
médico e presidente da Associação Nacional de 
Medicina do Trabalho, Zuher Handar.

Segundo informações do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), entre 2004 e 2007, foram 
registradas 21 mortes por exaustão no corte 
de cana. A chamada “morte por exaustão” é 
causada pela sobrecarga de trabalho, geralmente 
aliada à exposição a altas temperaturas, o que 
leva à sobrecarga térmica, culminando em 
casos de insolação, acidente vascular cerebral 
(AVC) e infartos. Registre-se que, na ausência de 
primeiros-socorros (algo comum de se ver nas 
frentes de trabalho de corte de cana), no meio 
de absolutamente nada, as chances de morte do 
trabalhador vão às alturas. Foi o que aconteceu 
em 2007 com o cortador Juraci Barbosa, 39 anos, 
na região de Ribeirão Preto. Antes de morrer, ele 
havia trabalhado 70 dias sem folga. Além disso, 
nos dias que antecederam sua morte, ele cortou 
um volume de cana bem superior à média diária, 
um total de 17,4 toneladas.
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Salário por produção x mecanização
O perfil social e demográfico do cortador 
de cana nos dias de hoje explica, em 
termos, o aumento radical da produção nos 
canaviais. Em detrimento dos anos 1980, 
período em que um boia-fria cortava, em 
média, cinco toneladas de cana por dia, os 
migrantes nordestinos, vigorosos fisicamente, 
conseguiram dobrar esse número dos anos 
2000 para cá. Esse coeficiente explica o boom 
vivido há alguns anos pelo setor e representa 
um dos fatores propulsores do crescimento da 
cadeia sucroalcooleira. 

Contudo, o paralelo traz à tona 
questionamentos sobre a eficácia do salário 
por produção e suas consequências para a 
saúde dos trabalhadores. Diante de tantas 
interrogações, a solução talvez se apoie na 

mecanização. Segundo a União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Única), o setor encerrou a 
última safra, a 2013/14, com um percentual de 
83% da área colhida de forma mecanizada no 
Estado de São Paulo.

Cada máquina representa a força de 
trabalho de 80 a 100 trabalhadores. 
Nesse caso, a mecanização encerraria 
um número considerável de postos de 
trabalho, situação que, para grande parte 
dos especialistas, deve ser vista como 
uma etapa necessária ao desenvolvimento 
das relações de trabalho, uma vez que o 
sistema de pagamento por produção não 
contempla a observância de meios para 
preservar a saúde do trabalhador. O alemão 
Manfred Nitsch, professor de Economia 

Política da América Latina na Universidade 
Livre de Berlim e estudioso do assunto, vê 
na agricultura familiar uma alternativa à 
escassez de vagas, mas ele não acredita em 
uma reviravolta política para transformar 
a realidade agrária brasileira. “Se o 
governo brasileiro não privilegiasse tanto a 
monocultura latifundiária e taxasse o etanol 
como se faz com a gasolina, haveria terras 
para absorver a mão de obra”, explica.

Mas ainda assim, segundo o economista, os 
benefícios trazidos pelas máquinas superam o 
possível impacto social criado pelo fim do corte 
manual da cana. No entanto, enquanto existir 
a profissão de cortador manual de cana-de-
açúcar, as medidas de proteção necessitam de 
aplicação prática.
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A gente não quer só comida

Chega de corte de cana

“Para trabalhos a céu aberto, o uso de proteção 
contra a radiação ultravioleta deve ser 
planejado, por exemplo, com mangas longas 
para proteger os membros superiores, chapéus 
ou bonés quando possível, óculos com filtros 
e o uso de filtro solar para evitar queimaduras 
das áreas expostas da pele. Da mesma 
maneira, pausas para recuperação e hidratação 
abundante devem ser o foco da atenção” 
aconselha o médico Zuher Handar.

Apesar dos sábios conselhos do Dr. Zuher, 
nem todo empregador cumpre à risca tais 
regras, que há tempos deixaram de ter cunho 
meramente legal para personificarem um 
caráter humanitário. Nos tempos atuais, 
medidas de proteção ao trabalhador no 
calor são tão necessárias como água para as 
plantas, especialmente em algumas partes do 
país onde o clima é mais agressivo. “Exigir o 
corte de cana sob o sol forte, sem monitorar 
ou prevenir a exposição ao calor, atenta 
contra a lei e contra preceitos da dignidade 
humana”, adverte o procurador do Trabalho 
de Bauru José Fernando Ruiz Maturana. Os 
processos instaurados contra as usinas, tanto 

extrajudiciais quanto judiciais, buscam atingir 
objetivos claros que podem ser resumidos 
em uma única palavra: prevenção. Leia-se 
monitoramento de temperaturas, umidade do 
ar e metabolismo do trabalhador, seguido de, 
se necessário, hidratação e pausas – que podem 
evoluir até para a suspensão das atividades.

O membro do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) se apoia na aplicabilidade da Norma 
Regulamentadora (NR) nº 15, que foi criada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego para 
impor critérios e medidas de segurança em 
atividades e operações insalubres. O anexo 
3 da norma, que trata do calor, está em fase 
final de revisão. “É preciso aguardar a versão 
final para falar de qualquer garantia, mas o 
texto proposto já traz uma novidade que é a 
avaliação das taxas de metabolismo através 
da avaliação dos trabalhadores, por exemplo, 
acompanhando temperatura e frequência 
cardíaca”, lembra Zuher Handar. O tempo dirá 
se tais mudanças impactarão positivamente no 
dia a dia do trabalho. Afinal, não são apenas os 
trabalhadores do corte de cana que sofrem com 
as temperamentais mudanças climáticas.

A distância, em meio à montoeira de 
plantas, todas produzidas artificialmente 
em ambiente de estufa, uma mulher pedia 
arrego. Via-se nela uma lutadora cansada, 
arrastando o tempo apoiada nas cordas do 
ringue, entre um clinch e outro. E o cansaço 
estava transparente como o suor que escorria 
do seu rosto. “Ela está começando hoje, 
nunca trabalhou num ambiente como esse. 
O corpo dela ainda não acostumou com o 
clima abafado do barracão”, explicou Euzene 
Teixeira Sales, encarregada do controle de 
qualidade de tudo o que era produzido 
naquela estufa para mudas na cidade de Artur 
Nogueira, interior de São Paulo.

A jovem de 20 e poucos anos não queria muita 
conversa. Enclausurada naquela prisão em 
forma de roupa – o ambiente de mais de 40ºC 
exigia o uso de mangas compridas, luvas e 
calças, para dar maior isolamento térmico – a 
mulher optou por buscar fôlego sei-lá-onde 
e reiniciar o trabalho de colheita das mudas. 
Depois de muita insistência e um pouco de 
simpatia, a mulher-sem-nome, que não quis 
nem identificar a alcunha de batismo, se deixou 
fotografar, mas apenas com a garantia de que o 
chapelão de palha lhe cobrisse o rosto. 

Mais à frente, em outro barracão, a 
encarregada de produção Enilza Oliveira dos 
Santos Cardoso, “veterana” com 17 anos de 
firma, abria um largo sorriso, estendendo 
a mão com delicadeza e atenção. Segundo 
a operária de mãos calejadas, trabalhar em 
ambientes quentes pode ser difícil no início, 
mas o tempo se encarrega de fundir uma 

carapaça resistente ao corpo. Enilza dizia que, 
nesse ramo, a prevenção é a chave do negócio. 
“Nos meses de verão, fazemos o revezamento 
de pessoal para lugares mais frescos. Tiramos 
todas as funcionárias dos barracões mais 
quentes”, afirmou, sempre dando uma 
olhadela de rabo de olhos para uma mulher 
baixa e troncuda, que estava sempre à 
espreita, com cara de poucos amigos.

Para qualquer lugar que se fosse dentro daquela 
estufa, a gerente da empresa seguia o bonde. Se 
desviasse o itinerário para outro barracão, ela iria 
atrás. Se tocasse para o banheiro, ela iria também. 
Tudo valia para manter os ouvidos próximos ao 
que era dito pelas meninas. “Os problemas que 
tínhamos aqui foram totalmente corrigidos. Eu 
sei que é quente, mas as pausas estão sendo 
concedidas”, jurou ela, de pés juntos. OK.

Juliana Santos Gerônimo, auxiliar de produção, 
era uma pedra no meio do caminho (da 
gerente). Quando perguntada se aquela 
quentura toda já havia nocauteado alguém, 
foi incisiva: “já passei mal várias vezes. Aliás, 
sempre tem alguém passando mal aqui, tendo 
que sair. O calor é insuportável. A pressão cai 
e você precisa correr para tomar água e soro”, 
disse, sem papas na língua. A cavalaria não 
demorou a chegar. Com o dedo em riste, a 
gerente interrompeu a trabalhadora: “mas você 
tem pausas, não? As pausas são concedidas!” 
Juliana não abriu mão da tréplica: “sim, mas 
elas são concedidas nos horários em que há 
menos calor. Os horários das pausas precisam 
ser alterados para períodos próximos ao meio 
dia!”, afirmou, destemida.
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Mudanças do bem
“A NR15 como um todo está bastante 
desatualizada. As pesquisas avançaram e a nossa 
legislação ficou estagnada. Há uma demanda 
social em relação a isso, pois os trabalhadores 
estão morrendo. A proposta de atualização da 
norma estabelece padrões chamados ‘níveis de 
ação’, que apontam a partir de que momento 
devem se iniciar as medidas preventivas e 
corretivas.” As palavras são do pesquisador 
da Fundacentro Álvaro Ruas, que integra o 
grupo de trabalho responsável por apresentar 
propostas de alteração da NR15 e seus anexos. 
Segundo ele, o objetivo da reformulação é 
conferir mais efetividade aos textos normativos, 
de forma a dar mais informações ao usuário e, 
assim, subsidiar os enquadramentos e facilitar 
na tomada de decisão acerca das ações a 
serem tomadas. Ruas participou diretamente 
da elaboração do “novo” anexo 3, que trata 
exatamente do trabalho no calor.

Atualmente, os agentes que atuam na 
contenção da sobrecarga térmica no ambiente 
de trabalho, com especial enfoque ao corte 
de cana, têm à sua disposição uma tabela 

bastante simplificada com relação aos padrões 
de exposição, que está presente neste anexo. 
Se houvesse a possibilidade de saber mais a 
respeito da taxa de metabolismo do trabalhador, 
por exemplo, e conjugá-la aos fatores ambientais 
que influenciam na sua temperatura corporal, 
haveria munição suficiente para acertar o alvo, 
sem dar um tiro no escuro.

“Existe uma hierarquia de ações que foram 
estabelecidas com relação ao padrão de 
exposição. Há maiores detalhes sobre a 
necessidade de acompanhamento médico, 
identificação de patologias, monitoramento 
fisiológico e monitoramento cardíaco. 
Fornecer informações de controle e o que 
fazer quando há situações de sobrecarga 
térmica contribuem para a adoção de medidas 
corretivas”, explica o pesquisador.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
não é aconselhável prosseguir trabalhando 
quando a temperatura do núcleo do corpo 
atinge 38°C. Em circunstâncias normais de saúde 
e conforto, a temperatura do corpo humano é 

mantida constante, entre 36,5°C e 37°C, com 
pequenas variações. Isso graças ao equilíbrio 
entre o calor produzido no organismo e a troca de 
calor com o ambiente. Qualquer alteração nessa 
precisa máquina pode ter graves consequências. 
Ao atingir a temperatura de 40,6°C, o ser humano 
entra em hipertermia ou sobrecarga térmica. 
Entre 41,7°C e 43,3°C há o risco de morte.

Por isso, as pausas e a hidratação constantes 
fazem parte do repertório de ações que 
podem minimizar ou até solucionar o 
problema da sobrecarga térmica no corpo de 
trabalhadores expostos a altas temperaturas. 
O treinamento acerca dos riscos e o uso de 
equipamentos de proteção, dentre eles as 
vestimentas de isolamento térmico, toucas 
árabes e chapéus, são também de extrema 
importância. Mais do que nunca, uma 
evolução da norma se faz necessária para 
melhor atender aos usuários e prevenir casos 
de sobrecarga. Mas como saber quando o 
calor está virando uma ameaça à saúde? Existe 
um método de monitoramento do clima que 
possibilite a prevenção dos riscos?
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A tecnologia é boa

O caminho da mecanização

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de 
Globo (IBUTG). Esse termo esquisito dá nome 
a um indicador que mede fatores como a 
temperatura ambiente, a umidade relativa 
do ar e a taxa de metabolismo em função da 
atividade. Por meio dele é possível prever os 
casos de sobrecarga térmica, contribuindo para 
a sua prevenção. Numa atividade pesada com 
regime de trabalho contínuo, como o corte de 
cana, se o índice ultrapassar 25, soa o alerta 
vermelho. Isso significa que, dependendo do 
nível do índice, o trabalhador deve descansar 
ou até suspender o trabalho. O IBUTG é medido 
por meio de um equipamento composto de 
três termômetros, que devem ser posicionados 
em ambiente externo com carga solar. Sem 
este dispositivo, a tarefa de prevenir acidentes 
causados pelo excesso de calor, através da 
adoção de medidas adequadas de proteção, 
torna-se extremamente difícil.

Colega de Álvaro Ruas na Fundacentro, o 
também pesquisador Paulo Maia, algum 
tempo atrás, teve um momento eureka. 
Engenheiro mecânico por formação, o 
tecnicista atua há mais de 25 anos na área de 
saúde e segurança ocupacional, parte deles 
dedicados ao estudo da sobrecarga térmica. 
Alertado pelas instituições, como o MPT, a 

respeito das mortes provocadas pela exaustão, 
Maia iniciou uma pesquisa no sentido de 
buscar uma alternativa viável para a realização 
de medições de forma precisa.

Na avaliação do profissional, o número de 
medições feitas pelas empresas (isso quando 
são feitas), que geralmente chegam a uma 
no período, é insuficiente para retratar a 
realidade – elas teriam de ser realizadas mais 
vezes ao longo do dia para aferir com precisão 
o risco. Ele também avalia que os custos do 
monitoramento utilizando o índice IBUTG 
costumam ser altos, já que há as despesas 
com aquisição de equipamento e com a 
contratação de técnico especializado, o que, 
muitas vezes, é colocado como impeditivo 
pelas empresas para realizar a medição 
conforme dita a norma. Com base nisso, 
Maia e outros especialistas da Fundacentro 
desenvolveram um software em parceria com o 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que 
monitora a sobrecarga térmica do trabalhador 
rural a partir de dados fornecidos por estações 
meteorológicas. Fornecida gratuitamente no 
site da instituição (www.fundacentro.org.br), 
a ferramenta pode ser utilizada por empresas, 
sindicatos, auditores fiscais do trabalho, 
procuradores e até juízes.

A grande sacada dessa tecnologia é a 
possibilidade de unir precisão e praticidade. 
Para fazer o monitoramento, a empresa 
interessada não precisa gastar rios de dinheiro 
com a contratação de profissionais e com 
aquisição de equipamento, e ao mesmo tempo 
tem a seu dispor os resultados de oito medições 
no período de apenas uma hora, o que confere 
maior exatidão. Cada varredura feita pelo 
programa analisa o ambiente de trabalho 
desejado por até 30 dias, com seis horas diárias 
de medição, contendo informações acerca 
da taxa metabólica média da pessoa que está 
exercendo o trabalho a céu aberto. Ou seja, 
além dos parâmetros fisiológicos, como o tipo 
de atividade exercida, o nível de hidratação e 
o estado de saúde do trabalhador, o sistema 
possibilita também medir de forma rápida e 
com precisão os parâmetros ambientais que 
influenciam a temperatura do núcleo do corpo. 
Agora, as empresas não têm mais desculpa para 
evitar o monitoramento do calor.

“É possível fazer a gestão de saúde e 
segurança no trabalho a qualquer hora. 
O software está, inclusive, servindo para 
estudos em universidades”, conta Paulo 
Maia. Ele diz que a tecnologia precisa ser 
“amplamente disseminada”.

Há um consenso entre os usineiros sobre a 
próxima safra de cana-de-açúcar no Estado 
de São Paulo: a colheita nas lavouras deve 
ser 100% mecanizada. Isso porque, em 2007, 
os representantes do segmento canavieiro 
assinaram um protocolo ambiental com a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com 
o compromisso de eliminar a queima da cana 
até o final de 2014, o que inviabilizaria o corte 
manual. O acordo inclui a recuperação de matas 
ciliares, reuso de água, proteção das nascentes 
dos rios e a restrição ao uso do agrotóxico. O 
Governo do Estado estima que, desde 2007, 
deixaram de ser queimados mais de 5,5 milhões 
de hectares de cana e de serem emitidas cerca 
de 20,6 milhões de toneladas de poluentes.

Estaria chegando ao fim a profissão de boia-
fria? Possivelmente sim (mas ainda não). Em 
São Paulo, para as áreas não mecanizáveis (não 
planas), o prazo para o fim da queima de cana 
vence em 2017. Até lá, a mão de obra manual 
será necessária. Em outras partes do país, o 
setor está se equipando com maquinário para 
colheita de forma mais gradual. 

Conforme dados do Ministério do Trabalho e 
Emprego compilados pelo projeto de ocupação 
sucroalcooleira da Unesp de Jaboticabal (SP), em 
2007, as usinas de cana da região centro-sul do 
estado empregaram, na média mensal, 284.853 
trabalhadores canavieiros. Na média de 2013, 
esse número estava em 162.567 pessoas, uma 
redução de 122.287 postos, ou 42,9%. Enquanto 
isso, a mecanização abriu novas vagas, mas 
não suficientes para compensar totalmente 
a perda na área rural. Foram acrescidos no 
mesmo intervalo uma média mensal de 34.626 
empregos ligados à mecanização.

Segundo a Única, de 2010 a 2012, 21,7 mil 
trabalhadores canavieiros aprenderam 
uma nova profissão em programas de 
capacitação. Muitos deles largaram o podão 
para se tornarem operadores de colheitadeira. 
Em contrapartida, para a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de São 
Paulo (Fetaesp), o baixo nível de escolaridade 
dos cortadores de cana e as falhas dos 
programas de capacitação profissional dão 
poucas opções de trabalho aos que perderam 

o emprego no campo. Parte da mão de obra 
desempregada está sendo absorvida pelo setor 
da construção civil. 

Mas, entre mortos e feridos, um conceito 
prevalece, incólume, entre os defensores dos 
direitos humanos, traduzido pelo economista da 
Universidade Livre de Berlim, Manfred Nitsch: “o 
homem não deve mais ser considerado um animal 
que converte força em energia, como o boi ou o 
cavalo dos tempos passados. Todo ser humano 
deveria ser educado e treinado para ter habilidades 
laborais mais dignas. O trabalho é mais do que 
o simples uso da energia. O corte de cana, no 
entanto, não passa disso, e por isso essa atividade 
não está em conformidade com a vida moderna.”

Mesmo assim, de frente em frente, de sol a sol, 
os cortadores de cana permanecem sendo uma 
importante força da economia rural de São 
Paulo e de outros estados do país. Espera-se, 
contudo, que, em tempos de calor, as empresas 
adotem as salvaguardas à saúde coletiva que os 
aproxime, com segurança, da linha de chegada 
desta perigosa maratona. X
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FISCALIZAÇÃO

Pescadores de fraudes
Barcos do Ceará serão fiscalizados para evitar pesca ilegal 
e verificar condições sanitárias e de trabalho

Por eLton viana

Era madrugada. Na imensidão do mar, apenas 
uma jangada, cinco pescadores espremidos em 
um espaço de 6m de comprimento por cerca de 
2m de largura e pouco mais de 60cm de altura. 
A única posição permitida naquele pequeno 
espaço é a deitada. Eis que todos são acordados 
pelo barulho de uma grande embarcação que 
se aproxima. Rapidamente se movimentam, 
tentam sair pela única saída da jangada e veem 
o navio de grande porte passando rente ao 
pequeno barco. Mais um susto para aquele 
grupo de pescadores. “Já perdi amigos no mar, 
principalmente em épocas de vento forte”, disse 
o pescador Francisco Monteiro, que há mais de 
15 anos se arrisca em uma das profissões mais 
antigas do mundo.

Assim como Monteiro, mais de 2 milhões de 
pessoas sobrevivem da pesca em todo o país. 
Em iniciativa pioneira, o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) vai inspecionar as cerca de 1,8 
mil embarcações pesqueiras que atuam no 
estado, em parceria com o Ministério Público 
Federal (MPF) e a Superintendência Regional do 
Trabalho no Ceará (SRTE/CE). A proposta é coibir 
a pesca ilegal e verificar as condições sanitárias 
e de trabalho dos pescadores. “Jornadas longas 
e exaustivas e a informalidade levam, muitas 
vezes, à precarização e à falta de treinamento 
adequado. Esses fatores têm vitimado milhares 
de pescadores todos os anos no Brasil”, 
explica o coordenador nacional de Inspeção 
do Trabalho Portuário e Aquaviário do MTE, 
Rinaldo Almeida.

Líder da produção de tilápia, camarão e 
lagosta no país, o Ceará se destaca pela 
produção pesqueira. Atualmente, são 
produzidas 92,2 mil toneladas anuais, de 
acordo com dados do Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA). O estado ocupa a quarta 
posição no Brasil. A produção nacional é de 
300 mil toneladas/ano.

Noites em claro
O que deveria ser motivo de comemoração 
também preocupa. Indícios de compra 
e venda de licenças de pesca, existência 
de embarcações fantasmas ou clonadas e 
ainda de embarcações que deveriam estar 
inativas, levaram membros do MPT, do 
MPF e da SRTE a iniciar uma investigação. 
Em julho de 2014, centenas de pescadores 
participaram de uma audiência pública. “Não 
somos contra o trabalho dos profissionais 
da pesca, mas queremos tirar de circulação 
as embarcações arcaicas e inadequadas que 
atuam no Ceará e, principalmente, atuar 
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em favor da dignidade da pessoa humana e 
pela promoção do trabalho decente”, disse o 
procurador regional do Trabalho Nicodemos 
Fabrício Maia. “Nas inspeções, encontrei 
trabalhadores em condições inadequadas. 
Alguns me contaram que ficavam até 70 dias 
sem uma noite digna de sono em razão das 
condições dos barcos. Somente, quero que 
os pescadores exerçam seu trabalho dentro 
da lei, pois o Ministério Público é o olho da 
sociedade.”

Para Rinaldo Almeida, o trabalho decente 
nas embarcações passa por alguns critérios: 
alimentação e água potável suficiente; 
repouso adequado; sanitário em condições 
de uso; equipamentos de proteção individual 
(EPI); exaustão na casa de máquinas; instalação 
elétrica segura; proteção contra peças móveis; 
e compartimento para víveres. Ele relatou 
casos de inspeções, nas quais os trabalhadores 
foram resgatados de condições análogas 

à de escravo. “O setor pesqueiro funciona 
assim há anos, não é fácil mudar uma cultura 
rapidamente, mas algo precisa ser feito.”

Frito
De acordo com recomendação elaborada pelo 
MPT e o MPF, a Superintendência Federal da 
Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará deve 
publicar, em seu portal na internet, a relação 
de embarcações de pesca com permissão, 
autorizadas e registradas no Ceará para o 
exercício da atividade pesqueira. Além disso, 
somente será concedida licença ou renovação 
para a pesca após vistoria das embarcações, 
inclusive quanto à posse dos apetrechos 
permitidos para pesca e a existência de 
certificação expedida pela autoridade 
marítima, após conferência da arqueação, 
metragem e tripulação de segurança.

É o que vem ocorrendo desde agosto, quando 
procuradores do MPT e equipes da Marinha, 
do Sistema Nacional de Emprego (Sine), 
responsável pela concessão do seguro defeso, 
estão percorrendo todo o litoral do Ceará para 
validar as licenças de embarcação.

Para o presidente da Colônia Z-8, Possidônio 
Soares, o que está sendo proposta é a 
sobrevivência da pesca, principalmente a 
da lagosta. “As instituições estão fazendo o 
trabalho delas, mas cabe a nós, pescadores, 
também apontarmos quem está errado 
nessa história.”

“O seguro [defeso] ajuda a comprar muita 
coisa. Comprar remédio para os meninos, 
comer e pagar alguma coisa que fica atrasada 
durante o ano. Se não fosse ele, nós estava 
mais frito ainda”, disse o pescador Antônio 
Ferreira da Silva. X
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Guy Ryder, 
diretor-geral 
da OIT, lê a Labor.

E você?
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O lixo é rico

RECICLAGEM

O dia de uma catadora de materiais recicláveis

O relógio do celular marcava 
7h44 quando recebi uma 
ligação da catadora Lia 
avisando que estava um 
pouco atrasada, mas que já 
chegaria em sua casa, local 
onde combinamos o encontro. 
Lia, na verdade, Maria José de 

Oliveira dos Santos (fotos da 
página 75), tinha acordado às 
5h, porque, durante as eleições, 
estava trabalhando para uma 
candidata. Enquanto isso, eu 
estava perdida na Vila das 
Torres, tentando encontrar o 
endereço da trabalhadora.

Por aLine Baroni
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Fotos: Aline Baroni
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Quem anda em Curitiba se espanta por não 
encontrar favelas na cidade. Quem não conhece 
acha que elas não existem; quem conhece sabe 
que esses assentamentos foram varridos para 
as bordas da cidade e região metropolitana, 
diferentemente de outros municípios em 
que há uma pulverização maior dessas 
comunidades. A Vila das Torres é exceção: é 
relativamente central e fica justamente no 
caminho para o aeroporto. Não é propriamente 
uma favela. No final de 2012, o serviço de 
mapas do Google nomeou a vila de “favela” 
e a polêmica se instaurou: os moradores, 
indignados, e com razão, alegavam que a 
maior parte das residências estava em situação 
regular e com os impostos em dia. A vida 
comunitária é intensa, há unidade de saúde e 
escola públicas, mas o fato de a comunidade 
ser carente, apesar de cercada por um dos 
melhores colégios da cidade e da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 
somado aos altos índices de violência da região, 
é suficiente para o estigma do local e de seus 
moradores. Pois era ali que eu estava perdida, 
tentando acompanhar o GPS do celular e, ao 
mesmo tempo, observar a movimentação da 
região nas primeiras horas da manhã.

O que logo chama a atenção é que a maioria 
das casas tem pelo menos um carrinho de lixo 
na garagem, quando não estoca o material na 
própria residência, o que não é raro, apesar 
de favorecer a proliferação de ratos, baratas e 
outros animais. Grande parte da comunidade 
vive da coleta de materiais recicláveis, e era 
esse o motivo da minha visita: combinei com a 
Lia que ela me ensinaria a ser catadora, ainda 
que por um dia.

Doença do trabalho
Após chegar à casa, fomos direto para o 
barracão onde seu carrinho e os materiais 
catados ficam guardados. Fica a poucas 
quadras, mas é tempo suficiente para ela 
cumprimentar diversas pessoas no caminho, 
contar onde, no dia anterior, um jovem foi 
assassinado e conversar com outro catador 
doente de leptospirose. “Tem muito rato nesses 
materiais. Se a pessoa tem alguma ferida na 
mão, pega.” Leptospirose não é a única doença 
“ocupacional” de um catador de materiais 
recicláveis, e talvez nem a mais grave. Lia catava 
o lixo do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e, frequentemente, se 
deparava com seringas, materiais com sangue e 
até restos humanos destinados incorretamente 
no lixo comum. Decidiu parar de recolher 
os materiais da instituição no dia em que 
acabou respingada de sangue no rosto e nos 
olhos. Pediu para filmarem e fotografarem 
e encaminhou as imagens ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT). As chances de 
contaminação no trabalho são altas. “Graças a 
Deus, ainda não chegou a minha hora.”

L de Lia
É cerca de 8h quando abrimos o barracão. 
O cheiro é forte, especialmente por conta 
do apodrecimento dos restos de leite das 
caixinhas. São sacos e mais sacos de materiais 
que as pessoas chamariam de “lixo”, mas que 
Lia vê como riqueza: uma pia nova para o 
banheiro, “porque em casa ainda é daquelas 
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velhas, de metal”, e também uma geladeira 
e cadeiras que ela queria ter recolhido, mas, 
infelizmente, são da pilha de outro colega. 
Ela me mostra um colar prateado com um 
pingente em “L”, de Lia, em seu pescoço: 
“Acha que eu comprei? Que nada, achei no 
lixo, sob medida.” “E essa bolsa?”, me mostra a 
bolsa marrom novinha que carrega no ombro. 
“Também do lixo”. Abre a bolsa e mostra um 
celular: “esse achei no lixo também, mas nem 
uso. Achei um, certa vez, e vendi por R$200.”

“O lixo é uma riqueza, fia.” Ela solta a frase 
com tanta espontaneidade que nem deve 
ter percebido minha cabeça maquinando 
para dar conta da complexidade daquelas 
palavras. Ela continua contando tudo em uma 
sequência tão ágil que quase dispensa minhas 
intervenções jornalísticas. Mas eu ainda estou 
impactada pela contradição: o lixo é a riqueza 
de Lia. Foi com essa riqueza que criou seus 
três filhos, a si mesma e hoje cuida da neta. Ela 
começou pedindo dinheiro na rua com seus 
dois irmãos. São trigêmeos. Quando completou 
três anos, seu pai começou a ter transtornos 
mentais e sua mãe, empregada doméstica, não 
conseguia dinheiro suficiente para criar todos 
os 15 irmãos. Ou tinha almoço, ou tinha jantar. 
“Começamos a pedir dinheiro na rua até o dia 
em que insisti e o motorista saiu do veículo 
me ameaçando”, lembra. Foi quando ela e 
seus gêmeos, escondidos da mãe, começaram 
a catar lixo. A comida que encontravam nas 
ruas já era uma refeição. E assim é até hoje. “Eu 
acho chocolate na rua, levo pra casa e brinco 
‘quem quer leptospirose?’” “Minhas roupas, 
meus brinquedos... Tudo sempre veio do lixo”, 
direta ou indiretamente.

Fidelidade
Orgulhosa, nunca precisou levar seus filhos para 
trabalhar consigo enquanto eram menores de 
idade. Sempre conseguiu vaga em creche e escola, 
porque não é “do tipo de mãe que fica quieta com 
as coisas”. Hoje, o filho mais novo, com 18 anos, 
é aprendiz, estuda para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), pretende fazer faculdade e 
ser policial federal. “Eu amo o lixo, eu amo ir pra 
rua catar. Não me imagino fazendo outra coisa. 
Quando meus filhos reclamam, digo que é uma 
forma honesta de ganhar o sustento. Não tem 
vergonha nenhuma nisso.”

E lá começo minha primeira viagem como 
catadora. Seguimos o roteiro de segunda-feira 
e passamos em três condomínios onde Lia 
tem a coleta combinada. Caminhamos com o 
carrinho quase vazio (mas ainda assim pesado, 
por conta da estrutura de metal) por uma subida 
de aproximadamente 2,5 km. Chegamos ao 
primeiro conjunto de casas, onde Lia tinha 
recolhido o lixo na sexta-feira. Achávamos 
que não teria tanto material. Engano. Nunca 
devemos subestimar a capacidade do ser 
humano de produzir dejetos. Impressiona a 
enorme quantidade de caixas de pizza que, 
junto com papéis e papelões, coloco como base 
do carrinho. Lia vai colocando o restante dos 
materiais recicláveis em sacos grandes, de cerca 
de 1,5 m de altura, enquanto eu vou carregando 
tudo até o carrinho. O condomínio tem uma 
casinha de alvenaria, com uma plaquinha de “lixo 
reciclável”. Na realidade, ali dentro tem de tudo: 
restos de comida, vidro quebrado e panos de 
prato que, de tão novos, ainda estão engomados. 
Até eu começo a me empolgar com os achados.
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Se-pa-re
A Prefeitura de Curitiba investiu pesadamente 
em campanhas de marketing a respeito da 
separação dos materiais. Qualquer pessoa que 
viveu na cidade nos anos 1990 lembra com 
afeto da “Família Folha” e do jingle “lixo que 
não é lixo não vai pro lixo, se-pa-re”. Na época, 
a cidade se tornou referência de coleta seletiva. 
Vinte anos depois a população parece ter se 
esquecido tanto das consequências ambientais 
quanto dos trabalhadores que vivem do lixo. Lia 
mesmo já tomou pontos na mão por causa de 
vidro, fora os inconvenientes palitos de dente 
que, jogados no reciclável, insistem em espetar 
a parte de baixo das unhas.

Quando terminamos a coleta, tem arroz por todos 
os lados. Lia varre, coloca em um saco plástico e 
leva até a “casinha” apropriada, a que indica “lixo 
orgânico”. Ficarão lá até que a empresa de coleta 
privada contratada pelo condomínio passe para 
recolhê-lo. Já a “casinha” dos recicláveis está limpa 
e pronta para os próximos descartes. Não deve 
demorar a lotar novamente.

Segunda, quarta e sexta é dia de ir para a rua, 
e Lia faz pelo menos duas viagens por dia. 
Terça e quinta é dia de ficar no barracão para 
selecionar os materiais.

Era apenas o primeiro condomínio, mas o 
carrinho já estava cheio. Achei que não daria 
para passar nos outros, mas ela me explica 
que tem que ter regularidade na coleta para a 
fidelização dos “fregueses”. No caminho para o 
próximo condomínio, já com o carrinho cheio, 
eu e Lia empacamos no meio da subida. Apesar 
do esforço descomunal, não conseguíamos 
avançar. Um homem viu nossa dificuldade e 
nos ajudou a subir. 

Movimento Nacional
Nos próximos dois condomínios, o mesmo 
processo: encher os sacos de lixo e carregar 
o carrinho. Achei que não caberia mais nada 
no carrinho e fiquei desesperada quando 

Lia começou a pular no topo do carro de 
coleta. No alto da subida, achei que os dois 
iriam rolar ladeira abaixo. A intenção de Lia 
era compactar o lixo para caber mais lixo. 
Na volta para o barracão, precisamos nos 
pendurar no carrinho para usar nossos corpos 
como contrapeso.

Sequer tento levar o carrinho com os 400 kg 
de material que Lia estima carregar. O braço 
dela é forte, mas nenhum humano é capaz de 
suportar esse esforço diário sem complicações 
para a saúde. Para além de assédio moral 
e sexual nas ruas, Lia já sofreu acidente de 
trânsito e me mostra o antebraço inchado. 
‘Bursite”, conta. Como ela contribui para o 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
chegou a ficar meses em licença remunerada 
para tratar da doença.

O recolhimento do INSS, aliás, mostra como 
os catadores vêm se tornando uma classe 
trabalhadora organizada. Há mais de dez 
anos, existe o Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) 
e, desde 2007, o Governo Federal mantém 
o Programa Cataforte, para fortalecer as 
organizações sociais e produtivas, suas formas 
de autogestão e dos empreendimentos 
econômicos solidários.

Hoje, muitos catadores fazem parte de 
cooperativas. Lia é um exemplo. O galpão onde 
ela e os outros catadores deixam os materiais 
é da Cooperativa Catamare, bem como os 
equipamentos de pesagem. Mas há regras: 
ninguém é chefe de ninguém e não é permitido 
trabalho infantil.

Poder
O empoderamento dos catadores cooperados 
vem, especialmente, da eliminação dos 
atravessadores. Hoje, Lia cata, separa e vende 
seus próprios materiais, ao contrário de sete 
anos atrás, quando ela se via obrigada a 
vender para depósitos particulares, fato que 
reduzia drasticamente seu salário. Lia tira do 
lixo cerca de R$ 250 por semana. As garrafas 
PET são os itens mais vantajosos, vendidas a 
R$1,70 o quilo, seguidas do papelão, vendido 
por R$ 0,43 o quilo e do papel branco, a R$ 
0,42 o quilo. Papel colorido e caixinha de leite 
rendem pouco, apenas R$ 0,19 o quilo. E é 
de viagem em viagem e de quilo em quilo 
que Lia e os demais catadores enchem os 
carrinhos, esvaziam as ruas e os aterros de 
resíduos e preservam os recursos naturais, 
destinando o que os curitibanos chamam de 
“lixo que não é lixo” para onde ele pertence: a 
reciclagem. X

Arquivo pessoal
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Cerco fechado 
para escravidão 

na piaçava

ALTO RIO NEGRO

Produção da fibra da vassoura joga para baixo 
do tapete a dignidade do trabalhador

Fibra retirada da casca de dois 
tipos de palmeiras nativas da 
Bahia, no nordeste do Brasil e de 
regiões alagadiças da Amazônia, 

a piaçava é matéria-prima na 
fabricação de um instrumento 
rudimentar e muito comum no 
dia a dia das pessoas: a vassoura.

Por danieLLe sena
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No município de Barcelos, distante 405 
quilômetros de Manaus, a cultura da planta 
joga para debaixo do tapete uma triste 
realidade envolvendo vidas de trabalhadores 
ribeirinhos e até indígenas, submetidos a um 
ciclo de servidão por endividamento no meio 
da floresta amazônica.

A exploração da mão de obra em piaçabais 
nas comunidades rurais localizadas nos rios 

Preto, Aracá e Padauini, a 15 horas de voadeira 
de Barcelos, na divisa com Santa Isabel do 
Rio Negro, chamou a atenção dos ministérios 
públicos do Trabalho (MPT) e Federal (MPF). 
As irregularidades na cadeia produtiva da 
planta foram apuradas em inquéritos civis 
conduzidos pelas duas instituições.

Trabalhadores expostos ao risco de doenças, 
ataques de animais e às intempéries do 

clima amazônico foram encontrados 
sobrevivendo em taperas sem as mínimas 
condições de higiene pessoal por 
procuradores do Trabalho e da República 
e por auditores fiscais do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), durante 
operação realizada em maio de 2014, no 
município de Barcelos. A operação resgatou 
13 trabalhadores em condições similares à 
da escravidão.

Fotos: MPT-AM e MTE
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Artigo 149
Algumas atividades econômicas, tanto 
urbanas quanto rurais, ainda mantêm práticas 
de exploração que guardam semelhanças 
com o antigo sistema de produção que 
tinha a escravatura como base. De acordo 
com a Instrução Normativa 91 do MTE, 
as características do trabalho escravo 
contemporâneo estão, justamente, na 
submissão a trabalhos forçados e jornadas 
exaustivas; a sujeição do trabalhador a 
condições degradantes de trabalho, ao 
cerceamento de seu direito de ir e vir, seja 
em razão de dívida contraída, seja pelo não 
fornecimento de meios de transporte para 
retenção desse trabalhador no local de 
trabalho. A vigilância ostensiva e a posse 
de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, por parte do empregador, também 
tipificam esse conceito. O artigo 149 do Código 
Penal prevê reclusão de dois a oito anos e 
multa.

Carlos do Rosário, 58 anos, foi um dos 13 
trabalhadores encontrados em condições 
subumanas durante a operação de resgate. 
O piaçabeiro conta que era mantido no local 
de extração sem saber quanto receberia pelo 
trabalho executado. Segundo ele, o próprio 
empregador, de nome Luiz Cláudio Moraes 
Rocha, conhecido como Carioca, trazia e 
revendia mercadorias aos trabalhadores. 
Anotadas em uma caderneta, as vendas eram 

descontadas no pagamento que nunca vinha. 
E quando vinha, vinha com descontos.

R$ 340
“Nunca sabia quanto receberia pelo trabalho 
realizado”, confessa Carlos, que, via de regra, 
tinha direito apenas a folgas de 15 a 20 dias 
depois de quatro meses de trabalho isolado na 
floresta. Não tinha carteira profissional assinada, 
não recebeu 13º salário. A extração das fibras, 
feita manualmente e de forma rudimentar, só 
era remunerada depois que toda a produção 
estivesse beneficiada, ou seja, penteada e 
pronta para ser oferecida no mercado por 
atravessadores. Pelo serviço, com os descontos, 
receberia R$ 340 por 120 dias de trabalho.

Charles da Silva Oliveira, 37 anos, trabalha desde 
os 16 na extração de piaçava e se viu envolvido 
numa rede de exploração desde que passou a 
atuar também como fornecedor de mercadorias. 
Além de trabalhar na extração da piaçava, 
adquiria mercadorias de terceiros para trocar por 
piaçava e amortizar sua dívida de quase R$ 20 
mil junto a um intermediário de maior porte.

Todos os trabalhadores resgatados afirmaram 
ter vinculação com o Carioca. Dono da 
empresa Irajá Fibras Naturais da Amazônia 
(L.C. Morais Rocha Comercial), Carioca não foi 
encontrado em Barcelos durante a operação, 

mas atendeu a uma notificação do Ministério 
Público e compareceu à sede da Procuradoria 
da República em Manaus. Em depoimento aos 
procuradores, confirmou que comprava piaçava 
em Barcelos. “As pessoas vão até a minha 
casa, em Barcelos, entregar piaçava e, em 
contrapartida, forneço produtos como farinha, 
arroz, café e açúcar. Além disso, dou dinheiro 
a essas pessoas”, confessou o empresário. 
Tentou, em vão, amenizar a gravidade dos fatos 
e disse que, nos últimos dois ou três anos, não 
fornecia mais os produtos para os piaçabeiros, 
fazia todos os pagamentos em dinheiro e que 
perdoou todas as dívidas contraídas pelos 
piaçabeiros com a compra dos mantimentos. 
Carioca se comprometeu em pagar os direitos 
trabalhistas que devia para todos os resgatados, 
porém não apareceu na data combinada.

Resgate
O procurador do Trabalho Renan Bernardi 
Kalil narra que os trabalhadores eram 
impelidos a contrair dívidas com o 
empregador por meio de intermediários, 
os aviados ou patrõezinhos, a partir de 
adiantamentos em dinheiro ou repasse de 
mercadorias e insumos necessários para o 
trabalho, como combustível e alimentos. Os 
valores eram superfaturados em até 140%. 
“Com uma dívida a pagar antes mesmo 
da prestação do trabalho, os piaçabeiros 
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precisam passar longos meses nos locais 
de extração da fibra para conseguir pagar a 
dívida e tentar obter algum saldo, que gira 
em torno de R$ 200, por mês.” Nenhum dos 
13 trabalhadores resgatados conseguiu obter 
saldo correspondente ao valor de um salário 
mínimo mensal pelas jornadas de trabalho.

Em função de descontos automáticos de até 
20% aplicados sobre o peso da piaçava extraída, 
tanto no ato da entrega feita pelos trabalhadores 
como no do repasse dos intermediários ao 
empregador, muitas vezes sequer as dívidas 
eram quitadas e o piaçabeiro era obrigado a 
retornar para as áreas de extração sem receber 
remuneração pelo trabalho. “Em vez disso, 
contraía nova dívida, criando assim um círculo 
vicioso que mantém o trabalhador submetido a 
servidão por dívida”, explicou Kalil.

O MPT ajuizou ações pedindo o bloqueio 
de bens do Carioca e indenização por dano 
moral por todos os trabalhadores resgatados. 
Somados, os dois pedidos totalizam R$ 5,2 
milhões referentes ao pagamento das verbas 
rescisórias e indenizatórias. A Justiça já 
determinou o bloqueio de R$ 255 mil direto da 
conta corrente do empresário.

Obrigações
As medidas foram propostas diante da 
postura do empresário Luiz Cláudio Rocha 
durante o curso da ação fiscal. “Ele descumpriu 
o poder de notificação do MTE para a 
realização dos procedimentos administrativos 
cabíveis e também procedeu de má-fé nas 
negociações seguintes quando houve o 
acordo de pagamento das verbas rescisórias 
e indenizações devidas”, disse Renan Kalil. 
O procurador acrescentou ainda que o 
levantamento efetuado pelos auditores fiscais 
do Trabalho constatou que as verbas rescisórias 
dos 13 empregados alcançavam o montante de 
R$ 125.472,94.

O MPT pede, também, que sejam cumpridas 
26 obrigações de fazer, entre elas a de garantir 
remuneração não inferior a um salário mínimo 
ao empregado; efetuar o pagamento do 13º 
salário até 20 de dezembro de cada ano; 
efetuar, até o 5º dia útil do mês subsequente 
ao vencido, o pagamento integral do salário 
mensal devido ao empregado; admitir 
empregados que possuam carteira de trabalho 
e registrar o trabalhador em livro; fornecer 
aos trabalhadores alojamento, instalações 
sanitárias, lavanderia, local adequado para 
preparo de alimentos e para refeição, água 
potável e fresca; materiais de primeiros-
socorros; e fornecer equipamentos de proteção 
individual. A decisão da Justiça do Trabalho 
está sendo aguardada. X
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ARTIGO

Por que se migra?

Das motivações para migrar às narrativas sobre migrações

“Que coisa estranha, 
que coisa esquisita 

deve ser: largar o país, 
a língua, abandonar a 

família em direção a 
algo completamente 

novo e, sobretudo, 
incerto”

Tatiana Salem Levy 
A chave de casa

Por soFia cavaLcanti zanForLin

“Desde jovem, eu tinha um 
sonho, queria sair para ver o 
mundo.” É assim que Fernando 
Nvuala, angolano, explica o 
motivo para sair de Angola: 
pela realização de um sonho, 
que permanece com ele no seu 
desejo de conhecer a Ásia. As 
condições materiais parecem 
não ser suficientes para compor 

a sua narrativa de migrante. Ou, 
simplesmente, ele não parece 
acreditar terem sido as únicas 
capazes de movê-lo em direção à 
mudança de lugar. Deixa Angola 
durante a guerra civil, chega ao 
Rio de Janeiro como refugiado 
assistido pela Caritas e Acnur 
e consegue, posteriormente, 
reunir no Rio a mulher e os filhos.



LABOR   85

Ilustrações: Cyrano Vital

Essas informações são incorporadas rápida e 
resumidamente, depois de insistente tentativa 
para montar a sua narrativa. A história que 
“seu” Fernando decide contar é baseada 
no seu sucesso de ter realizado o sonho de 
sair para ver o mundo. O mundo que “seu” 
Fernando desenha parte da África para o sul da 
Espanha, “um pedacinho” de Portugal, passa 
pelo Paraguai, tem um pouco do sul do Brasil e 
chega ao Rio. O mundo de “seu” Fernando não 
precisa seguir a geografia nem precisa ser real, 
mas apenas no seu desenho, para ele e para 
mim que o escuto e decido ser sua cúmplice 
dessa história. Da África só há lembrança, de 
longe, sem desejo de rever. “A minha vida está 
aqui, minha família, meu trabalho.” Angola 
para “seu” Fernando é talvez mais distante 

do que uma visita de férias à Amazônia, ou 
mesmo à Ásia.

Bokola Baende-Afeu, ou Roberto, congolês, 
bantu. Chegou de avião direto para o Rio. 
Morava em Rio Comprido, nos fundos da casa 
de um senhor que, além de alugar o quarto, 
deixa-o fazer seu trabalho nos fundos da casa. 
Seu ofício consiste em fazer fogo e usar um tonel 
para defumar peixe e vendê-lo, assim como 
fazia na província de Equateur, no Congo. Conta 
muitas histórias. Do rei que existe em cada setor 
da sua cidade. “Veja bem, existe o presidente, o 
governador, mas isso tudo é política. Mas existe 
o rei. É ele quem manda. O governador, se não 
escuta o rei, pode morrer. E esse rei é substituído 
por um filho que ele deve ter”. Trata-se de uma 

monarquia culturalmente estabelecida, que 
guarda os costumes, os afazeres e as permissões 
daquele setor. É ao rei que se deve pedir 
permissão para ir ao “mato”, atrás de ouro e 
diamantes, fartos no Congo. “Está vendo aquela 
poça d’água ali, senhora? Na minha terra, é como 
se eu estivesse vendo ouro. Passei muito tempo 
no mato pegando e vendendo diamantes. 
Vendia para um estrangeiro que tinha a 
permissão do rei. Ele levava café, açúcar e tecidos 
para o rei. E comprava nossos diamantes.” “Seu” 
Roberto não pensa em sair do Brasil. Gosta do 
povo, gosta dos costumes e já era torcedor do 
Flamengo desde quando morava no Congo. 
Simpático, sorridente e saudoso da mulher e dos 
filhos que não sabe quando nem se um dia irá 
rever, porque não quer voltar para o Congo, e 



86 LABOR   

ainda não sabe se terá meios de reuni-los aqui. 
“Mas a saudade, senhora, a saudade não sai.”

Prudence é ex- miss Congo está cansada de 
dar entrevistas e não ver sua vida mudar. 
Foi casada com um ex-ministro do governo 
deposto. Prudence é alta, bonita, tem duas 
filhas. Depois de alguma resistência, aceita 
conversar, vai mostrar sua casa e falar da sua 
vida. Que conheceu a ascensão, frequentou 
a elite congolesa, e hoje vive em Caxias e 
trabalha no seu bar numa ruela da Central 
do Brasil. Prudence parece não aceitar, nem 
compreender, como são essas voltas que dá a 
vida. Aceita, porque não resta outra saída, vive 
porque há que se viver, mas acha que não era 
para ter sido assim.

Micheline descobriu que está grávida de um 
menino. Trabalhava em uma costura na Asa Sul 
em Brasília e depois de muito enjoo e vômitos, 
foi avisada pelo chefe: você está grávida. Os 
vômitos passaram a interromper a costura, e, 
por isso, foi demitida. Micheline saiu do Haiti 
porque não aguentava mais sentir medo. 
Formada em Administração de Empresas, 
trabalhava em uma ONG internacional antes do 
terremoto. Depois, viu tanta desgraça que não 
conseguia mais sair de casa.

“Vi corpos mutilados pelas ruas, mulher grávida 
com sua barriga aberta e o bebê saindo de 
dentro.” Se a rua era um perigo, ficar em casa 

também. Qualquer som, qualquer sensação 
a lembrava de mais um tremor. “Então, uma 
amiga me chamou para vir e vim para o 
Brasil.” Aqui, conheceu o marido, professor 
de Linguística no Haiti e pedreiro em Brasília. 
Vivem juntos, esperam o primeiro filho, e 
querem para ele o melhor: vamos matriculá-lo 
na escola francesa. “Tem uma lá na Asa Sul.”

Então, por que se migra?
Segundo Abdelmalek Sayad, é pela dimensão 
econômica que se define a condição de 
imigrante, pelo estatuto do trabalho que o 
migrante se legitima. Além de se constituir 
como força de trabalho, esta permanece, 
dissimuladamente, encenada pelo viés da 
provisoriedade, da temporalidade, do trânsito: 
“Afinal, um imigrante só tem razão de ser no 
modo provisório e com a condição de que se 
conforme ao que se espera dele; ele só está 
aqui e só tem sua razão de ser pelo trabalho e 
no trabalho.”

Podemos afirmar que, em sua generalidade, 
as tentativas de compreensão dos motivos 
que caracterizam a migração se situam, 
sobretudo, no âmbito econômico. Falta de 
trabalho ou falta de perspectiva de trabalho 
e a busca por aprimoramento das condições 
materiais. Catástrofes naturais, guerras e 
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sua consequente desestabilização do modo 
habitual de vida. Mudanças contextuais 
no modo de produção, como o início da 
urbanização e do crescimento das grandes 
cidades motivados pela gradual transição 
entre economia rural para comercial e 
industrial. Perseguições políticas, religiosas 
e disputas por territórios podem ser 
encontrados como motivos em diversos textos 
que investigam o tema da migração.

Porém, até que ponto não podemos tomar a 
economia como um álibi para o movimento 
inicial que encobre uma série de outras 
motivações subjetivas para o desejo de 
ampliação de fronteiras? Ou, ainda, ressaltar 
que a imaginação e a fantasia, como produção 
subjetiva, podem se complementar no 
contexto material estrutural que se soma 
às razões que motivam as migrações, numa 
“mútua contextualização de movimento 
e imaginação”, como argumenta Arjun 
Appadurai. Talvez seja preciso lembrar 
que o advento da imaginação como papel 
significativo se dá a partir do contexto de 
dessacralização da arte e da aproximação da 
experiência estética do cotidiano, tudo isso 
alavancado pela midiatização crescente da 
sociedade contemporânea.

Lembremos ainda o caráter imaginário que 
Benedict Anderson, na obra Comunidades 
Imaginadas, ressalta como necessária na 
origem da construção do Estado-nação, por 

exemplo. Assim, percebemos que o imaginário 
está presente como força argumentativa, seja 
na forma da concepção e legitimação de uma 
ideologia, de uma grande narrativa, seja na 
esfera da intimidade, da elaboração subjetiva.

O que vale ressaltar é que não é por acaso que 
o migrante africano não aceita ser qualificado 
somente como refugiado. Uma vez que este 
migrante se apresenta como o autor de uma 
decisão pessoal motivada pelas mais diversas 
razões, das materiais e estruturais, ao sonho 
de poder realizar uma vida melhor, distante, 
portanto, das caracterizações que definem a 
vulnerabilidade de um refugiado.

A marca imaginária da praia de Copacabana, 
estetizada em forma de texto ficcional de 
uma telenovela, assistida por um angolano 
em sua juventude, pode, ainda, ter 
repercussões na forma primeira de um sonho, 
de um desejo, que pode ser traduzido na 
eventualidade de uma mudança, tal como 
atesta M. N, morando no Rio há mais de 15 
anos, ainda que longe da praia. X

*Doutora em Comunicação pela UFRJ. 
Coordenadora da pesquisa Migração e 
Comunicação Intercultural – CNPq, professora da 
Universidade Católica de Brasília e pesquisadora 
do Observatório das Migrações Internacionais – 
OBMigra. szanforlin@gmail.com
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