
Mais uma semana de trabalho escravo no RS 

A sociedade ainda tenta assimilar o episódio de Bento Gonçalves e o RS já teve outra 

semana intensa de combate ao trabalho escravo. 

Na tarde de terça-feira, 07/03, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público 

do Trabalho e Polícia Federal realizaram operação conjunta em Piratini, em uma propriedade 

às margens da BR293. No local era realizado o corte de acácia e sua transformação em carvão. 

Dois trabalhadores derrubavam o mato, cortavam, colocavam nos fornos, realizavam a queima 

e, por fim, retiravam e ensacavam o carvão. Para desenvolverem suas tarefas, não receberam 

qualquer capacitação para operação de motosserra e trator, também não dispunham de 

equipamentos básicos, como calçados. As moradias eram barracas improvidas com lonas 

plásticas sem energia elétrica ou água potável, não havia instalações sanitárias, as camas eram 

improvisadas, os alimentos guardados em freezer que servia como armário. 

 
 

  

  

  

  



  

Nesta operação, o resgate só não foi realizado porque os trabalhadores não estavam 

no local no momento da fiscalização. Após alguma investigação, foram localizados e se pode 

entender as condições em que o trabalho se dava. Eles informaram que tinham saído da 

propriedade com medo do mau tempo, porque o vento provocava queda de árvores sobre as 

barracas. Também se conseguiu chegar ao contratante dos serviços, que fora chamado ao local 

e orientado sobre a situação de degradância ali perpetrada e que tal situação deveria cessar 

imediatamente, bem como todos os direitos dos trabalhadores garantidos. Os trabalhadores 

foram encaminhados a casa de familiares na região. 

Já a segunda operação ocorreu na noite da terça-feira, em São José do Herval, onde a 

Inspeção do Trabalho, em ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria 

Pública da União e a Polícia Federal, encontrou um trabalhador laborando como caseiro do 

sítio. Ele estava alojado em galpão ao lado do chiqueiro, sendo que o valor devido pela 

moradia era maior do que o salário prometido e que não pago. Por ser apenado e utilizar 

tornozeleira, não podia deixar o local sem que isso violasse a medida restritiva, além disso, era 

impedido de realizar contato com a autoridade carcerária, o que era realizado apenas pelo 

empregador. 

  

  

Após interlocução junto SUSEPE, o trabalhador foi encaminhado para a casa da 

companheira, sem que isso violasse a medida restritiva de liberdade. Também, foi garantido a 

pagamento das verbas a que tinha direito e valor pelos danos morais sofridos. 

Uma terceira ação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério 

Público do Trabalho e da Polícia Federal, dessa vez em Uruguaiana, nesta sexta-feira, 10/03, 

flagrou e resgatou trabalhadores laborando em condições análogas às de escravo em duas 

propriedades de cultivo de arroz. As condições encontradas nas frentes de trabalho eram 

desumanas, pois não havia água para consumo, local para guarda de alimentos nem para a 

realização das refeições, não havia banheiro ou área para descanso dos trabalhadores. 



Somente nessa operação, 56 pessoas foram resgatadas da condição análoga à 

escravidão, sendo que 10 eram adolescentes. Esse foi o maior resgate da região de Uruguaiana 

até hoje. Além disso, o recrutador dos trabalhadores (“o gato”) foi preso em flagrante pela 

redução dos trabalhadores à condição análoga a de escravo. 

  

  
 

Depois de tudo isso, o Rio Grande termina a semana com 265 trabalhadores 

resgatados da escravidão moderna só este ano. Até onde vamos? 


