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Este dossiê (2020) registra o trabalho

jornalístico realizado pela UITA e suas

filiadas representantes do setor frigorífico

no Brasil. Em nossas publicações,

revelamos diversos problemas sanitários

surgidos na maioria das unidades da JBS

no país, alertamos oportunamente para

a propagação da pandemia nos

frigoríficos, denunciamos a nula

aplicação de protocolos de

biossegurança em diversas fábricas e os

abusos sistemáticos contra os

trabalhadores. Realizamos entrevistas

com diferentes atores políticos, entre os

quais destacados promotores de justiça

do Ministério Público do Trabalho (MPT), sempre alertas e engajados

na fiscalização da segurança e saúde do ambiente de trabalho.

Esse compêndio deixa em evidência a arrogância e o autoritarismo

da JBS, bem como seu desprezo por todas as iniciativas que

promovam o diálogo e a busca por soluções.

“A JBS não pode parar”, diz o bolso cheio de dinheiro da

transnacional. Que seus trabalhadores e trabalhadoras nos

frigoríficos estejam aglomerados como gado nos currais, é parte

de uma política segundo a qual a única coisa que importa é a

saúde de seus lucros econômicos.

UMA EMPRESA SEM ÉTICA,UMA EMPRESA SEM ÉTICA,UMA EMPRESA SEM ÉTICA,UMA EMPRESA SEM ÉTICA,UMA EMPRESA SEM ÉTICA,
UMA EMPRESA SEM LIMITESUMA EMPRESA SEM LIMITESUMA EMPRESA SEM LIMITESUMA EMPRESA SEM LIMITESUMA EMPRESA SEM LIMITES
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- Qual é a situação da pandemia nos frigoríficos
da Argentina?
- O maior problema está na Grande Buenos Aires,
onde se registra o maior número de pessoas
infectadas nos frigoríficos. Quilmes, Pacheco e o
frigorífico Frimsa em Escobar são os três com mais
trabalhadores com Coronavírus.

De todas as fábricas frigoríficas, apenas em
quatro ou cinco a situação foi mais crítica; no
restante, a implementação de protocolos
sanitários desenvolvidos pelo governo, pela
Federação e pelas empresas vem dando bons
resultados.

No entanto, o panorama é complicado. Até
alguns dias atrás não tínhamos nenhuma pessoa
infectada na cidade de Rosário (zona frigorífica
por excelência), e nessa semana já há cerca de
80 infectados.

- O que aconteceu com esses trabalhadores?
- Todas as empresas do setor estão pagando o
salário integral aos trabalhadores que têm que
se retirar por causa da pandemia, ou por fazerem
parte do grupo de risco.

- Que medidas preventivas estão sendo
implementadas?
- Além daquelas que todo mundo conhece, em
Rosário, em um frigorífico da JBS onde antes havia

um refeitório, agora são oito refeitórios, para evitar
a aglomeração

Tenho que ressaltar que a Federação conta com
os serviços de um renomado infectologista que
nos assessora e monitora os protocolos, aplicados
nos diferentes frigoríficos.

Por outro lado, reitero, os trabalhadores e as
trabalhadoras representados pela Federação
que estão com o vírus ou fazem parte da
população de risco contam com todo o seu
salário.

Seria dramático que, além de estarem doentes
ou impedidos de trabalhar, não pudessem contar
com seu salário.

Monitoramento permanente

- No Brasil, estima-se que até 30% dos
trabalhadores e trabalhadoras do setor estejam
contaminados, sendo a JBS um dos principais
focos de disseminação do vírus. Como é a
situação na Argentina?
- Aqui temos relatórios diários sobre os infectados.

Todos os sindicatos e nossos delegados
percorrem diariamente as fábricas, e as empresas
são obrigadas a cumprir rigorosamente os
protocolos.

Com Alberto "Beto" Fantini

O secretário-geral da Federação Gremial de Pessoal
do setor das Carnes e seus Derivados da Argentina
analisou a realidade do setor em seu país,
considerando a ação tripartite como a principal razão
pela qual os contágios covid-19 não afetam
maciçamente os trabalhadores e as trabalhadoras da
indústria frigorífica.

GERARDO IGLESIAS
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Algumas não estavam fazendo isso e, devido à
pressão, passaram a respeitar os protocolos.

- Entendo que na Argentina a JBS mantém um
diálogo permanente com os sindicatos, enquanto
no Brasil não só não escutam as organizações
sindicais, como se recusam a negociar com o
próprio Ministério Público do Trabalho.
- Aqui, com o Grupo Minerva -adquirido pela JBS
na Argentina em 2017- temos reuniões de
coordenação regulares sobre a segurança.

Pelo menos uma vez por semana os sindicatos e
a empresa se reúnem. E se houver alguma
irregularidade, será observada e corrigida.

- Em alguns frigoríficos do Brasil, os trabalhadores
usam a mesma máscara por até cinco dias
consecutivos…
- Aqui usamos dupla proteção e cuidamos da
vida útil dos equipamentos de proteção. E isso
tem muito a ver com os sindicatos que estão
constantemente monitorando o cumprimento de
todos os protocolos de biossegurança.

O setor da fábrica onde surge algum caso é
imediatamente isolado, assim como o
trabalhador portador do vírus. Além disso, é feita
uma desinfecção geral do local.
Os protocolos estão sendo perfeitamente
cumpridos.

Tripartismo e diálogo

- Você destaca o diálogo permanente entre
empresas, governo e os sindicatos, algo que não
existe no Brasil.
- Sem dúvida. Aqui a população em geral está
cumprindo a quarentena. Mesmo que sejam
realizadas manifestações, há uma consciência
cidadã sobre o assunto.

O governo tem muito a ver com isso, tem levado
a pandemia muito a sério, algo que a gente vê
que no Brasil não acontece, porque parece que
o governo de Jair Bolsonaro está indo na
contramão da ciência.

A importância do Estado e dos sindicatos

- O que, na sua opinião, faz a diferença entre os
setores frigoríficos do Brasil e da Argentina?
- Sem dúvida a presença do Estado, que tem
mostrado protagonismo desde o início da
pandemia, marcando as diretrizes para o
cuidado dos cidadãos e promovendo a presença
permanente dos sindicatos nas diferentes fábricas
de frigoríficos, onde a principal preocupação é
pela saúde dos companheiros e das
companheiras; o resto se verá depois.

- E se os sindicatos não tivessem a força que têm,
o governo fosse omisso e as empresas fizessem o
que quisessem, qual seria a situação na
Argentina?
- Estaríamos quase na mesma condição que o
Brasil, não tenho dúvidas.

Repito, o que acontece na Argentina é que o
Estado não ignora a pandemia e vem tomando
as medidas que considera necessárias para
proteger o povo, mesmo com seus acertos e erros,
mas sempre está presente.

Por outro lado, nossa Federação está
permanentemente trabalhando com o governo
central, com os ministérios e com as respectivas
câmaras empresariais.

Os sindicatos, por sua vez, estão em constante
negociação com os governos municipais, com
as autoridades sanitárias, e monitorando todas
as fábricas.

Aqui não há assembleias fora dos frigoríficos,
como tenho visto no Brasil, para informar os
trabalhadores e as trabalhadoras. Os sindicatos
e nossos delegados atuam com total liberdade
dentro das unidades.

Está tudo coordenado de forma tripartite e com
foco na saúde das pessoas, como a nossa maior
prioridade.
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“É o mais problemático dos frigoríficos brasileiros”,
disse, referindo-se à JBS, o chefe de investimentos
do banco, Eric Pedersen. “E não dialogam”,
acrescentou.

“Há os escândalos de corrupção, o problema do
desmatamento e agora toda essa questão do
contágio por coronavírus em suas fábricas”, disse

para o portal O Eco. “É o peso de todos os
problemas juntos”, disse também ao jornal
britânico The Guardian.

Pedersen também explicou que a JBS teve tempo
para mudar de rumo e isso não aconteceu.

Os casos de Covid-19 se multiplicaram nas
fábricas da maior processadora de carne do
mundo, não só no Brasil, mas também em outros
países, como nos Estados Unidos, sem que a
empresa tomasse qualquer medida para conter
a expansão da pandemia, apesar das
reivindicações dos sindicatos e do Ministério
Público do Trabalho (MPT), no caso do Brasil.

Além disso, durante a pandemia, demitiram

trabalhadores e trabalhadoras pertencentes a
grupos de risco, principalmente indígenas.

Pesquisas recentes da Anistia Internacional, e
anteriormente do Greenpeace, responsabilizam
a JBS, e outras duas grandes cadeias frigoríficas
brasileiras, a Marfrig e a Minerva, na “lavagem
de gado” que ocorre em áreas da Amazônia
onde a pecuária está proibida, ou seja, em áreas
desmatadas.

O Nordea justificou a decisão de “parar de
trabalhar” com a JBS devido ao “longo histórico
antiambiental” e antitrabalhista da empresa, da
qual possuía ações avaliadas em cerca de 47
milhões de dólares.

Petersen não disse o que acontecerá com o
capital investido por seu banco nas empresas
Minerva e Marfrig.

Em agosto de 2019, o banco parou de comprar
títulos da dívida brasileira após a onda de
incêndios intencionais na Amazônia. E, em junho
passado, esteve entre as 29 instituições financeiras
internacionais que pediram ao governo de Jair
Bolsonaro para parar de incentivar a destruição
da floresta.

O Nordea, informa a edição brasileira do jornal
espanhol El País, administra cerca de 555 bilhões
de euros (653 bilhões de dólares) em ações

Será que a JBS mudará de postura? Será que
modificará suas políticas por vergonha?

Já que consciência e responsabilidade social
mostra não possuir.
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Banco nórdico se retira do capital da JBS

O banco Nordea, o maior do norte da Europa, decidiu se desfazer de suas ações da JBS. Sua decisão
motivada por vários motivos: a irresponsabilidade da transnacional brasileira na gestão da

pandemia, seu envolvimento com o desmatamento da Amazônia e os vários casos de corrupção.
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Para tratar desses temas, a live da Agência Sindical quarta
(29) recebeu Artur Bueno de Camargo, presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Alimentação
(CNTA Afins).

O sindicalista reivindica acordos e protocolos. Artur também
denuncia a omissão do governo e do patronato. “Maior parte
dos trabalhadores em frigoríficos é jovem, em torno de 35 anos.
Nem sempre os infectados têm sintomas. Por isso, tendem a
manter vida social, com riscos de contaminação. As empresas
sabem disso. Mas demonstram irresponsabilidade”, afirma.

Trechos principais:

Tamanho - Nossa categoria tem 1,6 milhão trabalhadores na
alimentação; e 500 mil estão nos frigoríficos. Nossa maior
preocupação é com este setor, pois é insalubre e requer muitos
cuidados. O ambiente, fechado, gelado e com pouca
ventilação, facilita a proliferação do vírus.

Os 500 mil trabalhadores em frigoríficos estão entre os mais expostos à Covid-19. O serviço os obriga a ficar
em ambiente muito frio e com pouco distanciamento. As empresas resistem a assinar acordos coletivos com os
Sindicatos. A JBS, uma gigante do setor, sequer assina TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o
Ministério Público do Trabalho.
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Medidas - Desde março, reunimos as entidades e enviamos
encaminhamentos às autoridades, a fim de evitar a
aglomeração. Avançamos em muitas medidas, mas não
conseguimos evitar a aglomeração. Seria possível reduzir o
número de trabalho em 50%. No mês de junho, os frigoríficos
exportaram 70% a mais do que antes da pandemia. Aumentou
a produção e, consequentemente, a aglomeração.

Segurança - A BRF abre espaço e discute. Fizemos um acordo
nacional pra garantir o afastamento de trabalhadores
vulneráveis, mas a redução de trabalhadores por turno precisa
ser debatida com participação do governo. Já a JBS é radical;
não debate a questão da segurança, nem assina TAC com o
Ministério Público do Trabalho.

Omissão - Temos insistido com o governo pra criar um espaço
de discussão com o grupo, de forma geral.

Anunciaram dois protocolos, um para o frigorífico e outro para
as atividades essenciais, mas por meio de Portarias.

Portaria - A Portaria 19, específica para os frigoríficos, trouxe
insegurança aos trabalhadores. Além de permitir o
distanciamento inferior a um metro, ela não obriga, na
retomada das atividades, a testar 100% dos trabalhadores.

Comissão - A Portaria foi debatida na Comissão Tripartite
Paritária Permanente, com representantes dos trabalhadores,
empresários e governos. Tivemos reunião com eles, e os
trabalhadores apresentaram as questões.

Existe promessa do governo de criar um fórum, mas até agora
não foi feito novo contato.

Governo - A atitude do governo traz insegurança jurídica e
sanitária. Pra uma boa gestão é preciso ouvir as
representações, mas infelizmente isso não ocorre. Falta diálogo.

MPT - Hoje, pra nós, que defendemos a saúde e segurança
dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho tem
contribuído muito.

Denúncia - O trabalhador deve procurar o Sindicato, pra
informar o que está acontecendo. A partir disso, a entidade
adota as medidas cabíveis, inclusive abertura de ações
judiciais.
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- Como continua a situação dos frigoríficos no
Brasil?
- Em nosso estado havia uma norma bastante
rígida para o controle da pandemia, mas ela foi
revogada da noite para o dia sem qualquer
discussão ou debate com o MPT.

O argumento foi que o governo federal assinou
uma portaria interministerial para o setor. No
entanto, essa norma é mais branda e não está
sendo eficaz. Refiro-me aos dados: diariamente
somos informados de um novo foco de Covid-
19, ou melhor, de um novo surto de contágios
descontrolado na indústria frigorífica.

Nossa principal luta é retomar a resolução 855 que

protege um pouco mais os trabalhadores e as
trabalhadoras do setor.

- Quais são as medidas protetivas?
- A Resolução 855/2020 da Secretaria Estadual de
Saúde estabelecia que os trabalhadores
deveriam ficar a dois metros um do outro e
aqueles pertencentes ao grupo de risco, incluindo
os indígenas, deveriam ser afastados de seus
postos sem perda de remuneração.

Negligência criminosa

- Como essa alta taxa de contágios nos frigoríficos
impacta nas comunidades?
- Na região sul, onde se concentra a indústria

Um foco novo todos os diasUm foco novo todos os diasUm foco novo todos os diasUm foco novo todos os diasUm foco novo todos os dias
Com a procuradora Margaret Matos de Carvalho

Margaret é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado do Paraná e vem atuando diretamente
na questão da saúde e segurança do setor frigorífico, onde os contágios se expandem como um rastilho de
pólvora.
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frigorífica, há a particularidade de que as fábricas
estão localizadas, em geral, em pequenos
municípios distantes das grandes cidades.
Entretanto, só com o fato de receberem os
trabalhadores doentes de Covid-19 dessas
empresas, os sistemas municipais de saúde
colapsaram.

Os trabalhadores e trabalhadoras dos frigoríficos
moram em diferentes municípios e são
transportados diariamente, aumentando não só
o risco de contágio, como também o seu raio de
ação.

- Os trabalhadores dos frigoríficos possuem algum
plano de saúde fornecido pelas empresas ou
todos dependem da saúde pública?
- Não contam com nenhum plano de saúde
particular. Pelo menos nessa região, todos
dependem do Sistema Único de Saúde (SUS), que
é público e regionalizado em função da
pandemia.

Um hospital de cada região funciona como um
polo para receber os pacientes com covid-19 de
vários municípios próximos.

Isso faz com que os UTIs nesses hospitais lotem
muito rapidamente. O problema é que não há
mais de 10 vagas disponíveis e esse número é
irrisório, o que é gravíssimo, pois uma fábrica
frigorífica pode empregar cerca de 4 mil pessoas,
ou seja, praticamente a cidade inteira.

- Algo que poderia ser evitado com medidas de
prevenção…
- A negligência e irresponsabilidade das
empresas, ao não cumprirem os protocolos
sanitários para evitar o surto de Covid-19, foi
criminosa. Elas também não arcam com as
despesas hospitalares dos trabalhadores doentes
que necessitam de internação. Tudo é bancado
pelo SUS.

O que acontece é que as empresas não estão
fiscalizando e nem controlando as condições
diárias de saúde de seus funcionários e, muitas
vezes, há pessoas com sintomas nas linhas de
produção.

Aqui no Paraná, é essa a situação em todas as
empresas frigoríficas.
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Sobre esse assunto, conversamos com o Procurador Lincoln
Cordeiro, do Ministério Público do Trabalho, que atua no estado
do Paraná, uma das regiões mais afetadas pela Covid-19.

“Infelizmente, esse vírus não mede setores, empresas ou cidades,
está aí e a situação irá se agravar, se não forem tomadas medidas
sanitárias, de prevenção e controle. No Brasil estamos
testemunhando um contágio maciço de trabalhadores do setor
frigorífico”, diz Cordeiro.

Para o procurador do MPT, a nova portaria interministerial que
contém alguns protocolos para a indústria frigorífica, é um avanço
por gerar um marco regulatório, entretanto, como está redigido,
não é suficiente para conter os contágios.

“Esta portaria federal omite normas técnicas fundamentais para
o controle da pandemia. Além disso, tanto Santa Catarina quanto
o Rio Grande do Sul e o Paraná já tinham normativas estaduais
muito mais completas, tendo sido substituídas por esta, mais
flexível”.

A portaria, elaborada pelos Ministérios da Agricultura, Saúde e
Economia, define os procedimentos a serem tomados em relação
aos trabalhadores contaminados e aos casos suspeitos. A portaria
também prevê medidas preventivas, determinando que as
empresas mantenham um registro atualizado, disponível aos
órgãos fiscalizadores, mas não exige testes para a Covid-19.

Por outro lado, afirma que as empresas não devem ser obrigadas
a submeter todo o seu pessoal a testes como condição para a
retomada das atividades no setor ou no estabelecimento.

UMA INDÚSTRIA À DERIVAUMA INDÚSTRIA À DERIVAUMA INDÚSTRIA À DERIVAUMA INDÚSTRIA À DERIVAUMA INDÚSTRIA À DERIVA

Com o Procurador Lincoln Cordeiro

A situação dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor frigorífico e
sua relação com a pandemia de Covid-19 é um problema mundial,
mas no Brasil essa indústria tornou-se um verdadeiro caldo de cultura
para o coronavírus. Já são milhares de contagiados nas comunidades
onde os frigoríficos operam.
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“A questão principal aqui é que a Covid-19 está demonstrando
que devemos ouvir mais a ciência e nos adaptarmos a uma nova
realidade que requer novos hábitos e novos cuidados.
Empresários, governos e cidadãos em geral estão vendo os reais
efeitos do vírus. É algo que não há como esconder”, ressalta o
promotor.

Segundo Cordeiro, os dados que chegam ao MPT sobre contágios
em frigoríficos são gerais.

Não há registro específico, mas sabe-se que nas regiões onde
essas indústrias operam, o número de contágios é alto e o foco
geralmente é o frigorífico local.

“As empresas precisam entender que, se não seguirem as medidas
de vigilância sanitária, continuarão a ser centros de contágio”,
diz ele.

O MPT está desenvolvendo diferentes ações de controle e, em
muitos casos, chegou a fechar estabelecimentos por causa do
número de contágios.

“Trabalhamos a partir de denúncias, tanto das Secretarias de
Saúde quanto das organizações sindicais. Realizamos as inspeções
necessárias e tentamos negociar termos de ajustamento de
conduta. Entretanto, é preciso ter consciência de que sem
prevenção e sem controle, não será possível frear esse vírus”.

Foto: Difusão
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Geni ressalta que a Confederação recebe
denúncias diárias contra a JBS , pelo
descumprimento do protocolo de biossegurança
não só em coisas básicas, como também em
coisas mais graves, como por exemplo,
funcionários com Covid-19 estarem trabalhando
nas linhas de produção.

QUANDO A PRODUÇÃO É MAISQUANDO A PRODUÇÃO É MAISQUANDO A PRODUÇÃO É MAISQUANDO A PRODUÇÃO É MAISQUANDO A PRODUÇÃO É MAIS
IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTANTE DO QUE OS TRABALHADORESTANTE DO QUE OS TRABALHADORESTANTE DO QUE OS TRABALHADORESTANTE DO QUE OS TRABALHADORESTANTE DO QUE OS TRABALHADORES

Com Geni Dalla Rosa

O Brasil superou as 75 mil mortes por coronavírus,
número altíssimo e que tende a crescer. Novos
casos são registrados diariamente em Santa
Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e
Paraná, onde predomina a indústria frigorífica.

Segundo a dirigente, essa situação coloca as

“Em março, quando começamos a dialogar com empresas do setor, a JBS, uma das maiores exportadoras de
proteína animal do mundo, já se recusava a conversar com os sindicatos e com o próprio Ministério Público do
Trabalho”, disse à Rel Geni Dalla Rosa, secretária de educação da Contac e integrante do Comitê Executivo
Latino-Americano da UITA.
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organizações sindicais em xeque, porque não há
data para a retomada da negociação coletiva,
inclusive nos grupos empresariais onde foram
alcançados acordos e com os quais há um
diálogo permanente, como é o caso da BRF.

“O momento é desesperador, porque o número
de pessoas infectadas está crescendo nas
empresas do setor da alimentação.

Nas empresas em que mantemos acordos
nacionais, exigimos a realização de testes,
visando a isolar todo aquele trabalhador que
testar positivo para Covid-19, fazendo também o
rastreamento em todo o ambiente”, diz Geni.

Entretanto, o contágio virou uma bola de neve
por não ter sido tomada nenhuma medida
efetiva a tempo e por não haver qualquer política
nacional de saúde visando ao controle da
pandemia.

Mulheres, as mais atingidas

As mulheres fazem parte do grupo mais atingido.
São a maioria dos que trabalham no setor
frigorífico e, além do perigo real de contágio por
covid-19, há o sofrimento psicológico, porque
sabem que podem infectar seus filhos, seus pais,
etc.

“Os acidentes de trabalho aumentaram como
resultado do estresse. Muitas das mulheres são
chefes de família e não podem parar de
trabalhar. Portanto, vivem como se suas cabeças
estivessem ao fio da espada de Dâmocles”, alerta
Geni.

Absurdos

A atitude do governo em relação à pandemia
tem sido, além de desprezível, típica de
ignorantes.

“Essa pandemia virou chacota. Jair Bolsonaro
mudou o seu ministro da saúde duas vezes e
agora não temos ministro. O próprio presidente

descumpriu as diretrizes da Organização Mundial
da Saúde, incentivando atividades públicas,
aglomerações, entre outros absurdos.

Além disso, hoje no Brasil, os cientistas são muito
pouco escutados”.

Novas formas de luta

O governo também está se aproveitando do
contexto de pandemia para ir eliminando as
conquistas dos movimentos sindicais.

Portanto, a sindicalista considera fundamental, no
momento atual, buscar novas formas de
resistência e de luta.

“Não temos como realizar mobilizações
presenciais, assembleias ou reuniões. Sendo assim,
todo o trabalho que pudermos fazer, será através
de plataformas virtuais.”

Geni destaca o papel desempenhado pela
Secretaria Regional da UITA nessas novas
condições.

“Sempre cumprindo o seu papel, a UITA esteve
fortemente ao nosso lado, tanto no acordo que
assinamos com a BRF, em parceria com a CNTA,
quanto nas ações concretas para reverter
votações prejudiciais aos trabalhadores e às
trabalhadoras.”

Saúde em primeiro lugar

Por fim, Geni ressalta que o foco deve ser a
preservação da saúde dos trabalhadores do setor
e a elaboração de uma campanha para
pressionar as empresas que não cumprirem os
protocolos de saúde.

“As pessoas não podem continuar morrendo por
negligência ou por falta de controle», protesta. E
observa: “Há muitos frigoríficos aqui que estão
mais preocupados com a contaminação da
carne do que com a contaminação dos
trabalhadores”.
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Após o ato de ontem e uma forte mobilização através de
apoios das mídias sociais locais, estadual, nacional e até
internacional, e com forte apoio da UITA, a JBS Unidade
Nova Veneza, recuou e voltou a fornecer o EPI (Avental
Plástico) aos trabalhadores e trabalhadoras.

Agradecemos também todos os amigos desse grupo,
através das ações que tomaram e sugeriram. E também, o
apoio dos companheiros da Contac, ao doutor Roberto Ruiz,
e dos Procuradores do MPT Bruno Martins Mano Teixeira,
Lincoln Roberto Nobrega Cordeiro e Sandro Eduardo Sarda.

Quando se tem coragem e vontade de lutar, na defesa
dos direitos e da saúde dos trabalhadores e das
trabalhadoras, muitas vezes alcançamos à conquista,
quando se trabalha com um coletivo comprometido com
a causa.

Importante também citar o apoio dos órgãos de imprensa.
A luta continua sempre. Vencemos apenas uma batalha.
Então, continuamos firme na luta, em nome desses
trabalhadores e trabalhadoras agradecemos a todos e a
todas.

Obrigado!

A LA LA LA LA LUTA CONTINUA!UTA CONTINUA!UTA CONTINUA!UTA CONTINUA!UTA CONTINUA!
JBS voltou a fornecer o EPI na unidade de Nova Veneza
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Ato enfrente a Unidade da JBS de Nova Veneza em Santa
Catarina. Trabalhadores e trabalhadoras protestam contra
a retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e
das Máscaras PFF2 uso obrigatório de 5 dias.

Há algumas semanas foi retirado o avental plástico dos
trabalhadores e trabalhadoras do setor de coxas o que faz
que eles tenham que realizar sua tarefa com a camisa
úmida e até molhada, o que piora ainda mais o risco de
contaminação por Covid-19.

“VIDAS HUMANAS NÃO GERAM L“VIDAS HUMANAS NÃO GERAM L“VIDAS HUMANAS NÃO GERAM L“VIDAS HUMANAS NÃO GERAM L“VIDAS HUMANAS NÃO GERAM LUCRO”UCRO”UCRO”UCRO”UCRO”
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Preocupada com a alta incidência de Covid-19
nos frigoríficos brasileiros, a auxiliar de produção
Elena Maria Debastiani, de 48 anos, resolveu
deixar o filho, de 11 anos, na casa da irmã, perto
de Nova Araçá, cidade de 4 mil habitantes na
serra gaúcha.

Dois meses depois, no dia 29 de maio, a decisão
se mostrou acertada. Ela estava entre os 447
funcionários da Agroaraçá Indústria de Alimentos
diagnosticados com o novo coronavírus. A
empresa, especializada na venda de frangos, fez
1.296 testes, após um surto inicial, com 158
infectados e uma morte.

Na comunidade Ocoy, em São Miguel do Iguaçu,
no oeste do Paraná, os indígenas vinham
resistindo à doença, diante de medidas de
proteção adotadas por eles mesmos. Em 18 de
junho, porém, um rapaz de 32 anos, funcionário
da Lar Cooperativa Agroindustrial, em
Matelândia, apresentou os sintomas“.

Passados quase vinte dias, o número de casos
confirmados saltou para 75. Todos os 45
moradores da aldeia que trabalham no
abatedouro da Lar se infectaram, expondo as 210
famílias -mais de 900 pessoas- que vivem no
local.

As duas situações mostram como o agronegócio
ajudou a espalhar o vírus pelo país, sobretudo em
comunidades e municípios pequenos. Por
determinação do presidente Jair Bolsonaro, a

AGRONEGÓCIO PODE TER INFECTADOAGRONEGÓCIO PODE TER INFECTADOAGRONEGÓCIO PODE TER INFECTADOAGRONEGÓCIO PODE TER INFECTADOAGRONEGÓCIO PODE TER INFECTADO
400 MIL TRABALHADORES NO BRASIL400 MIL TRABALHADORES NO BRASIL400 MIL TRABALHADORES NO BRASIL400 MIL TRABALHADORES NO BRASIL400 MIL TRABALHADORES NO BRASIL

POR COPOR COPOR COPOR COPOR COVID-19VID-19VID-19VID-19VID-19

Confederação de trabalhadores da indústria da alimentação estima pelo menos 200 mil
afetados; MPT tem 213 investigações abertas por surtos entre funcionários de frigoríficos em

22 estados; para infectologista, muitos se preocupam mais em não contaminar a carne.

produção, distribuição, comercialização e
entrega de alimentos são, desde 20 de março,
consideradas essenciais, não podendo ser
interrompidas durante a pandemia.

Os números mostram que o setor não se preparou
para a chegada da pandemia no Brasil.

Contaminação chega a superar 50%
dos operários

Segundo cálculos da Confederação Brasileira
Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da
Alimentação (Contac), o setor do agronegócio,
incluindo frango, suínos e bovinos, emprega hoje
aproximadamente 800 mil pessoas no país. O
secretário-geral da entidade, José Modelski
Júnior, estima que de 25% a 50% delas tenham se
infectado em decorrência da atividade nas
fábricas:

“Em alguns lugares as empresas fizeram controle
através da busca ativa. Quem apresenta algum
sintoma é afastado e ocorre acompanhamento.
Aí a contaminação é menor, entre 25% e 30%.
Mas há lugares onde foi feita testagem em massa
e deu acima de 50% dos trabalhadores, contando
os assintomáticos, os que já tiveram e outros com
consequências mais graves. Essa é a realidade
geral”.

Como exemplos, Modelski cita situações em
Lajeado (RS) -na BRF e na Minuano-, em Dourados
(MS), no oeste catarinense e em Rio Verde (GO).
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No município sul-mato-grossense, a 233
quilômetros de Campo Grande, a primeira
confirmação foi de uma indígena de 35 anos,
funcionária da JBS Foods Seara, como revelou o
observatório em maio.

Em 18 de maio, cinco dias depois do diagnóstico,
já havia 30 casos de Covid-19 entre os povos
Kaiowá e Guarani da reserva, a mais populosa
do Brasil. Os indígenas de Dourados enfrentam
ainda a falta de acesso a água e saneamento,
em uma situação de apartheid.

No caso das indústrias, a Contac propôs a
redução em 50% no número de empregados por
turno, aumentando a quantidade de turnos, se
necessário. Conforme Modelski, contudo, mesmo
aquelas que mantêm diálogo com a
confederação, que é ligada à Central Única dos
Trabalhadores (CUT), não atenderam à
recomendação:

Foto: Deolhonosruralistas.org.br

“Falam que, com isso, haveria redução também
na produção. Nossa intenção não é interditar
frigorífico, nem causar desabastecimento numa
hora dessas. É proteger a saúde dos
trabalhadores. Nos frigoríficos o trabalho é ombro
a ombro. Essa é a principal causa da
contaminação”, salienta o dirigente.

Interdição dos matadouros só ocorre
em casos extremos

O Ministério Público do Trabalho (MPT) tem 213
investigações ativas para apurar denúncias nas
empresas do setor, em 22 estados. Os dados são
de 7 de julho e incluem inquéritos civis, em fase
mais avançada, e verificação de cumprimento
de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs).

Conforme o levantamento, feito a pedido da
reportagem, 87 plantas já firmaram TACs e em
outras 11 houve solicitação de fechamento. A
maioria delas fica na Região Sul. O MPT também
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propôs dezesseis ações civis públicas.

Na avaliação do procurador Lincoln Roberto
Nóbrega Cordeiro, os números são importantes
para mostrar como a interdição dos abatedouros
só ocorre em situações gravíssimas. “Essa
alegação de que está havendo uma paralisação
massiva ou uma demonização do setor não é
real”, afirma ele, que é vice-gerente do Projeto
Nacional de Frigoríficos do MPT.

‘Empresas se preocupam mais em
não contaminar a carne’

A médica infectologista Flávia Trench explica que
os abatedouros funcionam como pequenas
cidades, com um universo gigantesco de
pessoas. “A gente fala de mil, 2 mil, 7 mil
funcionários, vindos de diversas partes, às vezes
de diversos municípios, e que chegam para
trabalhar num ambiente gelado, fechado, um do
lado do outro”, afirma ela, que é professora na
Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (Unila), de Foz do Iguaçu (PR).

Outro problema que Flávia conta ter constatado
é que muitos empregadores se preocupam mais
em não contaminar a carne do que em evitar a
proliferação da Covid-19 entre os trabalhadores:

“A maior causa de contaminação é quando o
funcionário vai tirar o equipamento de proteção.
Se isso já é falho na saúde, onde há treinos
periódicos, imagine num ambiente onde as
pessoas são menos ligadas”.

O ambiente frio também é, conforme a médica,
propício para a disseminação do vírus. “A
durabilidade dele numa superfície mais fria e,
consequentemente, seu poder infectante, é
muito maior do que quando há sol e ventilação”,
explica.

Além da divisão maior entre turnos, sugerida pela
Contac, a infectologista aconselha os
empregadores a aumentarem o controle na
entrada das fábricas, com medição de

temperatura, e a facilitarem os procedimentos de
quem manifestar sintomas.

Quando o plantão telefônico identificar um caso
entre um funcionário, por exemplo, “que a
indústria já aceite o atestado para isolamento
domiciliar”. Ela diz que medidas como essa não
vão zerar os casos, mas devem minimizar o
problema.

Plantas concentram mais de 25%
dos infectados no RS

No Rio Grande do Sul, unidade da federação que
concentra o maior número de investigações
sobre o novo coronavírus em frigoríficos, ao menos
32 plantas, de 23 municípios, apresentaram
trabalhadores infectados desde o início da
pandemia. Conforme o Ministério Público do
Trabalho (MPT), 4.957 empregados já testaram
positivo, o que equivale a 25,14% do total de
19.710 infectados no estado em 23 de junho.

Além do gerente de produção Lorimar Oliveira,
da Agroaraçá, outros quatro funcionários de
abatedouros gaúchos e doze contactantes
(parentes ou amigos) morreram em decorrência
da Covid-19. O óbito mais recente, registrado
também em 23 de junho, é de um homem de 48
anos, que há 23 trabalhava na Seara/JBS de Três
Passos.

Os frigoríficos empregam em torno de 65 mil
pessoas no Estado. Recentemente, três unidades
da JBS foram interditadas liminarmente por ações
civis públicas ajuizadas pelo MPT: em Caxias do
Sul, em Passo Fundo e em Trindade do Sul.

Pequenas e médias cidades do Paraná também
registraram explosão de casos após surtos em
frigoríficos. O primeiro óbito em Paranavaí, no
noroeste paranaense, em 14 de maio, foi de uma
mulher de 40 anos, que ficou internada por oito
dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da
Santa Casa. Ela era uma das 1.800 funcionárias
da GTFoods, indústria de abate de frango.
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“Em muitas empresas, são os próprios trabalhadores que
devem fazer o teste diagnóstico de Covid-19 para ter acesso
ao auxílio-doença e poder garantir sua remuneração.

Embora existam protocolos de saúde para a indústria, eles
são recomendações sem caráter de obrigatoriedade,
portanto, em muitos casos, as empresas decidem não as
implementar.

“““““O lucrO lucrO lucrO lucrO lucro às custas da saúde doso às custas da saúde doso às custas da saúde doso às custas da saúde doso às custas da saúde dos
trabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhadores e das trabalhadoras”es e das trabalhadoras”es e das trabalhadoras”es e das trabalhadoras”es e das trabalhadoras”
A situação dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor frigorífico no Brasil é mais do que preocupante, e
isso foi afirmado por Artur Bueno Junior, vice-presidente da CNTA, na teleconferência da Divisão de Carnes da
UITA realizada em 1º de julho. Em seguida, transcrevemos o cerne do seu discurso.

Teleconferência da Divisão de Carnes da UITA Artur Bueno Júnior
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Até maio, 8 frigoríficos foram fechados por serem focos de
contaminação pelo coronavírus, havendo outros que
tiveram suas exportações rejeitadas pela China por não
estarem cumprindo os protocolos de saúde para a Covid-
19.

Comunidades indígenas como dano colateral

Por outro lado, gostaria de colocar em nossa agenda a
situação dos trabalhadores indígenas que foram infectados
nos frigoríficos, e levaram o vírus para suas comunidades.

Os povos originários apresentam normalmente uma maior
vulnerabilidade biológica
e sanitária, porque a
maioria das aldeias não
conta com saneamento
básico e nem água
potável, portanto essa
pandemia representa
uma tragédia para essas
comunidades.

Tanto a CNTA, como a
Contac e a UITA estão
exigindo das empresas
que reduzam o pessoal
das linhas de produção,
como forma de evitar
aglomerações, uma das
principais causas da
propagação da Covid-
19.

Infelizmente, não
encontramos receptividade nisso, pois as empresas do setor
estão vendendo mais do que nunca.

De acordo com dados oficiais da Secretaria de Comércio
Exterior, o volume de negócios de exportação de carne
bovina, até maio de 2020, aumentou 34%, isto é, US$ 672
milhões em apenas um mês.

Ou seja, um crescimento de 41,5% em relação ao mesmo
período de 2019, deixando claro que estas empresas estão
lucrando muito às custas da saúde dos trabalhadores e das
trabalhadoras”.
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“O governo do Brasil tem se aproveitado da
pandemia para eliminar os direitos conquistados
pelos trabalhadores nessas últimas décadas.

Jair Bolsonaro não demonstra nenhum
compromisso ou empatia com a classe
trabalhadora e não se importa com a sociedade
em geral. Ele governa ditatorialmente,
apresentando medidas provisórias e portarias que
eliminam diariamente os direitos trabalhistas.

Além disso, há o fato de o Congresso Nacional
estar trabalhando de forma virtual, fazendo com

O DISTANCIAMENTO DOS OPRIMIDOSO DISTANCIAMENTO DOS OPRIMIDOSO DISTANCIAMENTO DOS OPRIMIDOSO DISTANCIAMENTO DOS OPRIMIDOSO DISTANCIAMENTO DOS OPRIMIDOS
Na última quarta-feira, 1º de julho, foi realizada uma teleconferência do Setor de Carnes da UITA. Artur
Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação e Afins (CNTA
Afins), foi um dos 40 dirigentes que participaram. Em seu discurso, Artur destaca o papel da Regional e a
articulação com a Contac na luta por melhorar as condições de trabalho e saúde no setor que se tornou uma
das principais fontes de contágio por Covid-19. A seguir, transcrevemos o essencial de sua participação.

Teleconferência do Setor de Carnes da UITA Frigoríficos e pandemia

que todo projeto enviado para estudo não passe
mais pelas respectivas comissões de análise, indo
diretamente ao plenário, atualmente composto,
em sua maioria, por aliados de Bolsonaro.

Isso faz com que o cenário para a classe
trabalhadora seja bem difícil.

Articulando forças

Nesse contexto, tanto a Cnta como a Contac, as
duas confederações que representam os
trabalhadores da indústria da alimentação,

GERARDO IGLESIAS
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exigem das empresas, especialmente dos
grandes grupos frigoríficos, a unificação de seus
critérios para habilitarem os protocolos de
prevenção e controle da Covid-19.

Tivemos sucesso com a BRF (Brasil Foods), que
nucleia cerca de 100 mil trabalhadores.

Entretanto, é importante frisar que a JBS
permanece indiferente e que se recusa a realizar
qualquer tipo de negociação seja com os
sindicatos, seja com os procuradores do Ministério
Público.

Gostaria de destacar o grande trabalho que a
Secretaria Regional da UITA vem realizando, não
só em conjunto com nossos trabalhadores e
trabalhadoras, como também em parceria com
as nossas organizações, com o fim de pressionar,
denunciar e divulgar o que está acontecendo
em nossos frigoríficos, marcando o caminho da
resistência contra a destruição dos nossos direitos.

O distanciamento de classe

Desde março, temos mostrado ao governo e às
empresas que todas as medidas tomadas foram
insuficientes. Portanto, exigimos a criação de
protocolos sérios para evitar o contágio por
coronavírus em grande escala.

Aqui no Brasil, em média, um frigorífico emprega
cerca de 2.000 trabalhadores, chegando em
alguns casos a 7.000 trabalhadores. Mesmo assim,
as empresas não tomaram uma das medidas
essenciais para conter o contágio: reduzir o
pessoal para evitar aglomerações.

Pelo contrário, aumentaram a produção não só
porque estão exportando mais, como também
porque houve um aumento do consumo local.

O que exigimos é que se reduza o número de
trabalhadores e de trabalhadoras nos frigoríficos.
Para isso, consideramos que a melhor maneira
seria diminuir as horas de trabalho.

Com menos trabalhadores por turno, a
aglomeração já seria reduzida, principal fator de
disseminação da Covid-19. Consideramos que só
assim poderemos diminuir o número de infectados
nos frigoríficos nacionais.

Infelizmente, no Brasil não temos um banco de
dados confiável que nos diga quantos
trabalhadores do setor estão infectados por
Covid-19, informação essa exigida pelo próprio
governo.

Para piorar de vez, Bolsonaro assinou uma portaria
determinando que os trabalhadores podem
trabalhar a um metro de distância, ou ainda mais
próximos uns dos outros, se estiverem usando os
equipamentos de segurança.

Essa portaria é o reflexo da falta de seriedade
com que este governo enfrenta a pandemia.

Além disso, não será mais necessário fazer testes
no pessoal, mesmo naqueles casos onde o
Ministério Público tenha fechado alguma fábrica
ao constatar a presença de infectados por Covid-
19.
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Uma enérgica e efetiva campanha de denúncia
conseguiu que não fosse apresentada na
Câmara dos Deputados uma proposta de
emenda à Medida Provisória 927 na última terça-
feira, 9, que estabelece uma pausa de 20 minutos
a cada 1,4 hora de trabalho nos frigoríficos.

A emenda pretendia limitar as pausas térmicas
apenas aos trabalhadores e trabalhadoras
expostos a temperaturas abaixo de 4ºC. Se essa
iniciativa fosse bem sucedida, apenas 5% dos 500
mil funcionários do setor teriam o direito de usufruir
dessas pausas.

A Campanha “Diga Sim à Preservação das
Pausas Térmicas no Setor Frigorífico”, decorrente
de uma ação do Ministério Público do Trabalho
(MPT) e da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT), se transformou
posteriormente em uma construção coletiva que
transcendeu o nível nacional, ganhando
destaque internacional.

Nós da RelUITA agradecemos à Contac e à Cnta,
e em seu nome a todas as nossas organizações
filiadas e fraternas, aos amigos e amigas que
acompanham diariamente a nossa marcha
sindical, à Union to Union da Suécia pelo seu

GANHAMOS UMA BATALHA,GANHAMOS UMA BATALHA,GANHAMOS UMA BATALHA,GANHAMOS UMA BATALHA,GANHAMOS UMA BATALHA,
MAS A LMAS A LMAS A LMAS A LMAS A LUTA CONTINUAUTA CONTINUAUTA CONTINUAUTA CONTINUAUTA CONTINUA

Foi retirada a proposta de emenda à MP 927

GERARDO IGLESIAS

apoio de décadas na luta pela dignificação do
trabalho em frigoríficos no Brasil.

Reconhecemos e valorizamos o Movimento de
Justiça e Direitos Humanos (MJDH-Brasil) e o
Comitê de Familiares de Detentos Desaparecidos
de Honduras (COFADEH), porque publicaram a
Campanha em seus sites, entendendo que a
precarização do trabalho é uma ferida aberta
que viola os direitos humanos.

O relator e responsável pela emenda, o
deputado federal Celso Maldaner (MDB-SC),

atuou a pedido da própria indústria. Pode-se,
portanto, imaginar que a investida continuará e
que o objetivo dos empresários é eliminar os
avanços conquistados através da NR36, que
regulamenta as condições de trabalho nas
unidades de abate e processamento de carne e
seus derivados.

Hoje vencemos uma grande batalha. Estamos
satisfeitos, mas sabemos que esta é apenas a
primeira de muitas que virão, e devemos
permanecer alertas.

Somos nosso escudo! A luta vale a pena!

Foto: Gerardo Iglesias
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CONTAMINAÇÃO EM ALDEIA EMCONTAMINAÇÃO EM ALDEIA EMCONTAMINAÇÃO EM ALDEIA EMCONTAMINAÇÃO EM ALDEIA EMCONTAMINAÇÃO EM ALDEIA EM
DOURADOS (MS) COMEÇOU NA FÁBRICADOURADOS (MS) COMEÇOU NA FÁBRICADOURADOS (MS) COMEÇOU NA FÁBRICADOURADOS (MS) COMEÇOU NA FÁBRICADOURADOS (MS) COMEÇOU NA FÁBRICA
DA JBS, DIZ CACIQUEDA JBS, DIZ CACIQUEDA JBS, DIZ CACIQUEDA JBS, DIZ CACIQUEDA JBS, DIZ CACIQUE
LUDMILLA BALDUINO

Segundo o líder Guarani da aldeia Bororó, dez trabalhadores foram contaminados dentro da fábrica do grupo
no início de maio; situação atual é de transmissão comunitária, com trinta pessoas apresentando sintomas de
Covid-19.

Os dez primeiros casos de contaminação por
coronavírus na Reserva Indígena de Dourados
(MS) vieram da fábrica da JBS na região, de
acordo com o cacique Gaudêncio Benites, da
etnia Guarani e líder da aldeia Bororó.

Os indígenas contaminados, que transitaram pela
aldeia Bororó em seus horários de folga,
trabalham na fábrica da JBS e começaram a
apresentar os sintomas iniciais na primeira semana
de maio. Eles foram testados pela empresa e
obtiveram a confirmação do contágio.

Foto: Deolhonosruralistas.com.br



A aldeia encontra-se em estado de transmissão
comunitária, com aproximadamente trinta
indígenas apresentando sintomas de Covid-19.
Embora os trabalhadores tenham sido testados
pela empresa, seus familiares não foram. Também
não há, de acordo com o líder indígena, apoio
aos doentes e às famílias por parte da JBS.

Segundo Gaudêncio, há 9 mil indígenas vivendo
na aldeia Bororó -a maioria, da etnia Guarani
Kaiowá. Entretanto, o número de indígenas em
risco de contaminação é ainda maior, já que não
existe um limite físico para a aldeia vizinha, a
Jaguapiru, cuja maioria é da etnia Terena. Juntas,
as aldeias que compõem a Reserva Indígena
Dourados somam uma população de 19 mil
indígenas.

Quando saíram os resultados dos exames, os
indígenas contaminados foram isolados na Casa
de Saúde Indígena (Casai) de Dourados, mantida
pelo Ministério da Saúde, mas o vírus já havia se
espalhado pela aldeia.

A Casai ficou rapidamente superlotada, e agora
a prefeitura e a Diocese de Dourados estão
preparando um salão para isolar os outros
indígenas sintomáticos.

De acordo com notícia publicada por um veículo
de comunicação local, a JBS doou cestas
básicas, itens de higiene pessoal e equipamentos
de proteção individual para a Secretaria
Municipal de Saúde, mas não há dados a respeito
de doações aos indígenas nas aldeias, e nem de
assistência aos trabalhadores contaminados e
suas famílias.

A reportagem entrou em contato com a JBS, mas
não obteve resposta.

No dia 14, a empresa emitiu uma nota sobre o
primeiro caso de uma mulher indígena com
Covid-19 no município, uma funcionária do
frigorífico, moradora da reserva. Os demais
trabalhadores indígenas, segundo a JBS, foram
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afastados após o diagnóstico positivo.

“Os protocolos estão definidos e elaborados
pensando na rotina de nosso colaborador em
cada etapa do processo”, divulgou a empresa.
“A disciplina na execução é fundamental para
o sucesso das ações propostas”.

Indígenas criam barreiras por conta
própria

Com o aumento do número de casos, os
indígenas criaram barreiras sanitárias em quatro
entradas da aldeia Bororó. A entrada e saída de
indígenas está restrita apenas a casos mais
urgentes e necessários, e está vetado o acesso
de vendedores ambulantes, entregadores e
prestadores de serviços.

Mesmo com as barreiras, o controle da
movimentação na aldeia ainda é limitado, pois
existem seis entradas sem monitoramento. E a
aldeia vizinha Jaguapiru ainda não criou seus
bloqueios. “Como agora estamos em situação de
transmissão comunitária, queremos pedir apoio
do Exército para controlar as entradas”, diz
Gaudêncio.

O líder indígena preocupa-se com a velocidade
de transmissão do vírus, e com as fake news que
fazem parte da rotina de muitos moradores: “Tem
muita gente que não acredita no perigo do
coronavírus. O índice de contágio está
crescendo, não estamos preparados para isso,
mas estamos encarando como a gente pode”.

Não há máscaras e equipamentos de proteção
individual suficientes para toda a população.
Com o isolamento, há o risco de segurança
alimentar na aldeia. “São 19 mil indígenas que
estão precisando de máscaras, equipamentos de
proteção individual, itens de higiene e alimentos”,
relata Gaudêncio.
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“UM PASSO IMPOR“UM PASSO IMPOR“UM PASSO IMPOR“UM PASSO IMPOR“UM PASSO IMPORTANTE NESTA LTANTE NESTA LTANTE NESTA LTANTE NESTA LTANTE NESTA LUTA”UTA”UTA”UTA”UTA”
Com o procurador Sandro Sardá

AMALIA ANTÚNEZ

“A campanha apoiada pela UITA foi fundamental para garantir que as mudanças nas pausas térmicas no
setor frigorífico não fossem aprovadas”, disse hoje à Rel o procurador do Ministério do Trabalho, Sandro
Sardá.

Nesta terça-feira, 9, foi votada na Câmara dos
Deputados uma emenda à Medida Provisória 927
que limitava as pausas de 20 minutos a cada
1h40min de trabalho para apenas os setores com
temperaturas inferiores a 4ºC.

Atualmente, a CLT brasileira garante essas pausas
para todos os trabalhadores e trabalhadoras que
atuarem em setores com temperaturas entre 10
e 15ºC, o que já é para os especialistas bastante
prejudicial à saúde.

Diante do receio de essa emenda ser aprovada,
o MPT e as Confederações dos Trabalhadores da
Indústria da Alimentação (CNTA e CONTAC/CUT)
acionaram a UITA, que rapidamente aderiu à
campanha iniciada por essas organizações em
parceria com a Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT) e com a
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (ANAMATRA).

“A UITA desempenhou um papel decisivo e de
protagonismo na luta que estamos travando em
conjunto com o MPT. Aliás, esta não é uma
parceria de agora, mas sim de muitos anos.

Aqui permanecemos unidos na defesa dos
direitos, que não são apenas trabalhistas, mas
direitos humanos básicos”, disse Sardá.

E acrescentou: “Estou muito agradecido pela
resposta rápida ao nosso pedido de colaboração
e pela excelente campanha gráfica, bem como
pela carta enviada ao deputado Rodrigo Maia,
presidente da Câmara de Deputados, e ao
restante da bancada. Sem dúvidas, tudo isso teve
um impacto na decisão dos deputados em retirar
essa emenda”.

Sardá ressalta que esta é uma primeira vitória,
mas não definitiva, já que pelo menos três novos
projetos de lei com conteúdo idêntico estão em
tramitação.

“Essa conquista foi muito importante e
certamente nos dá uma pausa para podermos
nos organizar melhor sobre o que está por vir. A
partir de agora temos que pensar em como
acompanhar essa campanha para que todo um
trabalho que nos levou anos não seja varrido em
questão de minutos”, concluiu o procurador.

Foto: Roberto Ruiz
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A fórmula da JBS: arrA fórmula da JBS: arrA fórmula da JBS: arrA fórmula da JBS: arrA fórmula da JBS: arrogância e discriminaçãoogância e discriminaçãoogância e discriminaçãoogância e discriminaçãoogância e discriminação
Com a advogada Fernanda Kaingáng

AMALIA ANTÚNEZ

Em 14 de maio, 40 trabalhadores e trabalhadoras indígenas da Terra Indígena Serrinha, localizada no estado
de Santa Catarina, foram demitidos de forma sumária e totalmente arbitrária pela transnacional JBS. O
ocorrido foi denunciado ao Ministério Público do Trabalho, que iniciou uma ação por demissões discriminatórias
e danos morais. Conversamos sobre isso com a advogada Fernanda Kaingáng, que representa esses trabalhadores
e trabalhadoras.
- Qual é a denúncia que vocês estão fazendo?
- Tudo começou porque esses trabalhadores
descobriram que foram demitidos quando foram
receber os salários.

A empresa Seara Alimentos, de propriedade do
Grupo JBS, enviou uma mensagem ao cacique
da Terra Indígena Serrinha para informá-lo sobre
a demissão em massa, após este último ter
determinado a quarentena da comunidade
porque dois casos positivos para Covid-19 foram
confirmados.

Temendo a reação desse grupo de pessoas, o
cacique não lhes contou sobre a mensagem da
JBS pensando que poderia levar a confrontos
entre membros da tribo, pois poderiam inferir que
foram demitidos por terem sido injustamente
forçados pelo líder comunitário a cumprir o
protocolo sanitário disposto pela FUNAI.

- Foi isso que eles argumentaram para demiti-los?
- Não, essa medida foi simplesmente utilizada pela
JBS para a demissão em massa dos indígenas,
uma vez que, por portaria do estado de Santa
Catarina, eles fazem parte da população de risco
que deve ser isolada até o término do período
de quarentena, sem o risco de perderem o salário.

Essa ação da JBS gerou um forte conflito social
na comunidade indígena Serrinha. Felizmente
não houve confrontos porque eles recorreram ao
Instituto Kaingan e nós tomamos a frente do caso.

Enviamos notificações a todas as empresas do
setor que empregam trabalhadores e

trabalhadoras indígenas indicando que, devido
aos casos positivos por Covid-19 na comunidade,
o cacique havia acatado as disposições da
FUNAI e decidido pelo isolamento social de 1 a
15 de maio e que, portanto, esses trabalhadores
não poderiam ter sido demitidos nesse período.

Argumentos absurdos

A única empresa desse setor na região, a maior
e mais poderosa, foi a que não atendeu ao
pedido e à recomendação do Ministério Público
do Trabalho.

Na segunda-feira, 18 de maio, recebemos uma
nova denúncia, que era de que aqueles que
haviam sido demitidos não teriam mais um
sistema de transporte porque a JBS havia
cancelado as linhas de ônibus que transportam
funcionários alegando que não podem pagá-las.



uma vez a arrogância daqueles que acreditam
que com dinheiro podem comprar tudo sem
importar se o que eles façam seja imoral ou ilegal.

A ação

- Qual foi o resultado da ação apresentada?
- Devido à pandemia todas as instituições estão
operando em regime especial. No entanto,
depois que entramos com a ação, em 1º de
junho, a resposta foi muito rápida.

O magistrado responsável emitiu liminar dispondo
que os trabalhadores indígenas devem ser
reintegrados pela empresa para imediatamente
serem afastados, conforme estipulado na portaria
pública que diz serem populações vulneráveis.
Por isso, a JBS deverá arcar com os seus salários
enquanto durarem as medidas de isolamento
social.

A empresa pode recorrer da sentença e é por
isso que pedimos a todas as organizações ligadas
aos direitos humanos e trabalhistas, bem como à
imprensa em geral que coloquem forte pressão
social para que esta empresa trate os
trabalhadores indígenas com a mesma
dignidade com que qualquer trabalhador deve
ser tratado.
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Diante disso, levantamos uma Ação Civil Pública
no MPT contra a empresa questionando que esse
grupo empresarial transnacional, que teve um
faturamento líquido de 1,6 bilhão de dólares em
2019 e doou 140 milhões de dólares para a luta e
prevenção ao Covid-19 no mês passado, não
esteja em condições de arcar com o transporte
de seus trabalhadores indígenas.

Argumento realmente absurdo.
Na realidade, é claramente uma conduta
discriminatória porque demite 40 trabalhadores
do grupo vulnerável, incluindo uma trabalhadora
grávida, no meio de uma pandemia alegando
dificuldades financeiras.

- A empresa tinha alternativas?
- A JBS tinha, como as demais empresas do setor,
um amplo leque de opções antes dessa demissão
em massa.

Poderia ter concedido férias coletivas, assim
como fez a empresa Ecofrio, ou realizado a
suspensão dos contratos, assim como o Grupo
Aurora, que assinou um Termo Nacional de
Ajustamento de Conduta (TAC) liberando todos
os seus trabalhadores e trabalhadoras indígenas
por 60 dias, sem afetar os salários.

Mas a JBS decidiu demitir todos sem sequer
admitir uma instância de diálogo, mostrando mais

Foto: Fernanda Kaingáng
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FÁBRICA DA JBS É CLAUSURADAFÁBRICA DA JBS É CLAUSURADAFÁBRICA DA JBS É CLAUSURADAFÁBRICA DA JBS É CLAUSURADAFÁBRICA DA JBS É CLAUSURADA
E EMPRESA NÃO SE PRONUNCIAE EMPRESA NÃO SE PRONUNCIAE EMPRESA NÃO SE PRONUNCIAE EMPRESA NÃO SE PRONUNCIAE EMPRESA NÃO SE PRONUNCIA

Com a procuradora Priscila Schvarcz

AMALIA ANTÚNEZ

O Ministério Público do Trabalho (MPT) determinou, nesta sexta-feira(24), o fechamento por tempo
indeterminado do frigorífico avícola da JBS no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, por ser foco
de contágio do COVID-19. Sobre os detalhes da audiência pública que levou ao fechamento da unidade
falamos novamente com a procuradora do MPT Priscila Schvarcz.
“Após a audiência pública -em que
participaram representantes do
sindicato, da empresa, e da Secretaria
da Saúde do município- determinou-
se o fechamento do frigorífico por
tempo indeterminado, por
considerarem que a empresa não
estava cumprindo os protocolos de
saúde, tendo se tornado foco de
contágio”, relatou Schvarcz.

A procuradora ressaltou que já há 27
trabalhadores da JBS que testaram
positivo para COVID-19 e outros 21
segundo o critério epidemiológico. Já
houve quatro mortes de parentes de
trabalhadores do mesmo frigorífico.

“A situação sanitária exigia o
fechamento da planta da JBS porque
os casos aumentam dia após dia”,
disse.

Consultada sobre as condições em
que a empresa é clausurada, a
procuradora ressaltou que a JBS deve
continuar pagando os salários dos
trabalhadores e das trabalhadoras.

“Infelizmente, os representantes da
empresa não fizeram nenhum tipo de
reembolso durante a audiência, então
não sabemos como isso continuará,
que resolução eles tomarão”.

“Administrativamente, podem recorrer
da sentença ou podem adequar as
condições sanitárias ao protocolo
estabelecido e solicitar a reabertura do
frigorífico”, disse Schvarcz.

Para a procuradora, não foi um bom
sinal que a empresa não se
pronunciasse sobre as medidas
solicitadas. Entretanto, avaliou como
positiva a sentença em si, pois dita um
precedente importante que pode ser
imitado no resto do país.

O silêncio da JBS dá a pauta de que se
é assim que a empresa trata as
autoridades do Ministério Público e da
Saúde Pública, imaginem como será
com os trabalhadores e as
trabalhadoras.

Foto: Diário da Manha
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JBS, ARROGANTE E GANANCIOSAJBS, ARROGANTE E GANANCIOSAJBS, ARROGANTE E GANANCIOSAJBS, ARROGANTE E GANANCIOSAJBS, ARROGANTE E GANANCIOSA
GERARDO IGLESIAS

Foi em 8 de abril o falecimento de Margaret
Thatcher, “A Dama de Ferro”, a mulher com olhar
de comando, aquela que nunca se importou
com o olhar triste daquelas milhões de pessoas
que caíam no precipício do desamparo social.

“O mundo se salva, salvando as empresas”, foi o
que Thatcher e seus gurus neoliberais disseram,
transformando o planeta em um grande estábulo
onde colocaram as empresas e o capital
financeiro para engordar.

Essas hienas em frenesi
comeram tudo: leis,
natureza, ideologias,
valores morais e éticos,
cidadania, esperança,
sonhos, sindicatos,
convenções coletivas… A
ideologia neoliberal tratou
bem o capital e maltratou
todo o resto.

O Estado de Bem-Estar
Social foi declarado doente
terminal. A partir daí, o que
restaria do Estado e das
instituições deveria se
preocupar exclusivamente
com o bem-estar e a saúde das transnacionais.

Jair Bolsonaro, “presidente do Brasil”, vai pelo
mesmo caminho da Thatcher quando afirma que
“o Brasil não pode parar”, ou que “A saúde está
em segundo lugar”, porque sua maior
preocupação é com a economia… Com as
empresas.

“Quem tem emprego, que vá trabalhar”, o
coronavírus “É só uma gripezinha”.

A transnacional JBS, uma da que mais engordou
no mundo, foi processada pelo Ministério Público

do Trabalho (MPT) após denúncias apresentadas
pelos trabalhadores e trabalhadoras de sua
unidade em Passo Fundo, cidade do estado do
Rio Grande do Sul.

Os trabalhadores denunciaram haver
aglomeração de pessoas em diversos setores,
falta de implementos de higiene e de máscaras,
bem como a permanência de pessoas na linha
de produção com sintomas de COVID 19.

A promotoria informou que
houve uma tentativa de
diálogo com a JBS Passo
Fundo, mas seus dirigentes
se recusaram a comparecer
às reuniões solicitadas pelo
MPT.

Alinhada à filosofia de
Thatcher e às impertinências
de Bolsonaro, a JBS só está
interessada na produção e
no lucro. Portanto, a
ausência de medidas de
controle e de prevenção
sanitária diante da
pandemia da COVID 19
não é assunto de sua

incumbência. “A JBS não pode parar”, diz o bolso
volumoso da transnacional, desconsiderando o
respeito, o cuidado, a proteção e o cumprimento
de sua responsabilidade com a saúde.

Que seus trabalhadores e trabalhadoras estejam
em frigoríficos aglomerados como gado nos
currais é parte de uma política para a qual tudo
o que importa é a saúde de seus dividendos
econômicos.

De fato, é improvável que os proprietários da JBS
vejam qualquer diferença entre o gado do curral
e seus empregados em seus estabelecimentos.

Imagem: Allan McDonald




