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No Dia Nacional de Com-
bate ao Trabalho Escravo, 
nesta terça-feira, dados 

da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT), hoje ligada ao 
Ministério da Economia, mos-
tram que o Pará ocupa a se-
gunda posição no país entre os 
estados com mais trabalhado-
res encontrados em condições 
análogas às de escravidão, to-
talizando 159 resgates em 2018. 
O Estado fica atrás somente de 
Minas Gerais, que contabili-
zou 849 no mesmo período.

Em todo o território nacio-
nal, 1.723 trabalhadores foram 
resgatados em situação análoga 
à de escravo no Brasil durante 

o ano passado, dos quais 1.200 
foram encontrados no campo 
e 523 em área urbana. Em 2017, 
o número chegou a um total 
de 645. No Pará, o crescimen-
to também foi perceptível - no 
ano retrasado, 72 trabalhadores 
foram resgatados da situação 
de escravidão, enquanto 2018 
fechou em 159. Desse último 
número, 107 pertenciam à zona 
rural e 52 ao ambiente urbano. 

O vice-procurador-chefe do 
Ministério Público do Traba-
lho no Pará e Amapá, Allan de 
Miranda, disse que o aumento 
dos resgates em 2018 aconte-
ceu porque as fiscalizações 
do órgão têm sido mais com-

pletas, por meio da Divisão de 
Fiscalização para Erradicação 
do Trabalho Escravo (Detrae) e 
dos grupos móveis.

Histórico
“O Pará tem histórico nesse 

tipo de atividade clandestina, 
mas estamos tentando mudar o 
cenário. Os números aumenta-
ram não porque as situações es-
tão mais frequentes, mas porque 
o Estado tem atuado de maneira 
mais ativa e repressiva contra os 
crimes, que acontecem, prin-
cipalmente na zona rural, em 
interiores distantes”, explicou. 
Segundo ele, o maior avanço al-
cançado foi na conscientização. 

Pará tem 159 resgates
foi a 2ª posição entre os estados com mais trabalhadores encontrados em condições análogas às de escravidão

em 2018

Para 2019, a meta é continuar 
esse trabalho, além de fortalecer 
ainda mais as ações de fiscali-
zação. “Nosso maior impasse é 
que a pasta de Trabalho agora 
faz parte do Ministério da Eco-
nomia, isso é incabível. Outro 
ponto no qual ainda precisamos 
avançar aqui no Estado é na 
educação; muitos trabalhadores 
se submetem a situações desu-
manas por não ter oportunida-
des no mercado. Precisamos al-
fabetizá-los e capacitá-los, para 
que eles não retornem a esse 
tipo de trabalho”, observou o 
vice-procurador-geral do órgão. 

A pesquisa do SIT ainda 
apontou que, no Pará, os ramos 

da atividade econômica com 
maiores incidências da práti-
ca são a criação de bovinos e a 
extração de minério de metais 
preciosos. Já os municípios pa-
raenses com maior número de 
autos de infração lavrados fo-
ram Novo Repartimento, São 
Félix do Xingu e Santana do 
Araguaia. De acordo com dados 
do Observatório Digital do Tra-
balho Escravo, no Brasil 94% dos 
trabalhadores resgatados são 
do gênero masculino, 30,9% são 
analfabetos e 37,8% possuem até 
o 5º ano incompleto. Do total, 
18% se declararam pardos, mu-
latos ou negros, 15% brancos, 1% 
índios e 64% não informaram.


