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EDITORIAL
Em 2006 o Greenpeace expôs, pela primeira 
vez, a ligação entre o mercado internacional 
de soja e o desmatamento na Amazônia. 
A cam panha resultou na Moratória da Soja, 
um com promisso das maiores empresas 
comer cializadoras de soja do mundo de não 
comprar de produtores que continuassem 
desmatando a floresta.

A Moratória da Soja foi o primeiro passo para romper a li ga-
ção entre a produção de commodities e a destruição florestal. 
Ela estabeleceu três princípios básicos. Primeiro, que era 
inaceitável destruir as florestas para produzir commodities 
agrícolas. Segundo, que as empresas são responsáveis 
pelo desmatamento em suas cadeias produtivas. E terceiro, 
que as multinacionais de commodities podem influenciar 
seus fornecedores a acabar com o desmatamento na hora 
de produzir. 

Após a Moratória da Soja, realizamos uma campanha junto 
ao setor da pecuária, o maior vetor de desmatamento na 
Amazônia. O trabalho resultou no acordo permanente do setor 
pelo desmatamento zero, conhecido como Compromisso 
Público da Pecuária. Juntas, estas duas iniciativas voluntá-
rias do mercado representaram um marco para a Amazônia. 
Com menos incentivo para converter florestas nativas em 
áreas para agricultura, o desmatamento da região entrou 
em declínio. 

Em novembro de 2014, a Moratória da Soja foi renovada 
pela sétima – e última – vez. Nos próximos 18 meses, até 
maio de 2016, as principais empresas comercializadoras de 
soja no Brasil continuam comprometidas com o fim do des
matamento, fechando as portas do mercado para pro du tores 
que insistem em destruir a floresta.  Mas o desafio de eli mi
nar o desmatamento da cadeia produtiva da soja não acaba 
com o fim deste prazo. A produção de commodities continua 
sendo o principal vetor de desmatamento em todo o mundo. 
O desmatamento da Amazônia ainda é significamente alto. 
A destruição é maior nos estados que produzem a maioria 
das commodities, o que pode ser uma boa indicação do que 
está por vir.

Em setembro deste ano, empresas e governos reuniram-se 
em Nova York, onde se comprometeram a eliminar o des-
matamento de suas cadeias produtivas. O anúncio, somado 
aos recentes acordos assumidos por marcas globais que 
fazem parte do Consumer Goods Forum, é um sinal claro de 
que a proteção das florestas é agora o grande diferencial 
competitivo no mercado global.

Esta sinalização é muito bem vinda. Mas ela só será levada 
a sério se aqueles que se comprometeram com a proteção 
das florestas adotarem novas políticas de compras que mu
dem como – e de quem – eles compram suas commo dities. 
O futuro das florestas tropicais do mundo ainda depende de 
empresas que exigem, em cada compra, carne e soja, ou 
outras commodities de alto risco, que não tenham contri buído 
para o desmatamento. E essas empresas precisam estar 
preparadas para cortar fornecedores que não podem ou não 
querem cumprir com estes requisitos.

É lastimável que a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, tenha 
se ausentado da reunião de Nova York. Em seu primeiro 
mandato, assistimos à flexibilização da legislação florestal e 
à uma lenta redução das taxas de desmatamento. Este novo 
mandato pode ser a oportunidade para mudar de direção. 
A Lei do Desmatamento Zero já conta com o apoio de mais de 
1 milhão de brasileiros. Apoiar esta lei de iniciativa popular 
seria um bom começo para garantir um futuro responsável 
para o setor produtivo no Brasil – e para resolver esta crise 
de uma vez por todas.

O desmatamento não vai acabar sozinho. Depende de cada 
um de nós fazer o que estiver ao nosso alcance para que 
isso aconteça. 

Tica Minami, coordenadora da Campanha da Amazônia
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A MORATóRiA DA SOJA 
SOBREVIVE

Em 2006 a Moratória da Soja quebrou a 
conexão que ligava a produção de soja ao 
des  matamento da Amazônia. Este ano, o 
acordo foi renovado pela sétima e última vez. 
Com isso, teremos agora 18 meses para 
melhorar a governança da Amazônia e 
transformar o sucesso da Moratória em um 
compromisso mundial para acabar com o 
comércio baseado na destruição da floresta. 

O Greenpeace começou a investigar a ligação entre a 
produção de soja e o desmatamento da Amazônia em 2003. 
Três anos depois, lançamos uma campanha contra marcas 
internacionais que vinham comprando soja desta região. 
Estas empresas, lideradas pelo McDonald’s, incentivaram 
seus fornecedores a mudar este cenário. A Cargill e algumas 
das maiores comerciantes de soja do Brasil finalmente 
concordaram em parar de comprar o produto de fazendas 
que continuassem a desmatar. Este acordo voluntário ficou 
conhecido como Moratória da Soja.

A Moratória foi criada para ganharmos tempo, para que uma 
solução política permanente fosse estabelecida. No início, 
sua duração era de apenas 2 anos. Mas este prazo se 
mostrou otimista demais. Em 2008, o Grupo de Trabalho 
da Soja (GTS), criado para desenvolver e implementar a 
Moratória, concluiu que a região ainda não possuía a 
governança necessária. O grupo, portanto, concordou em 
renovar o acordo por mais 12 meses. O governo brasileiro 
se uniu ao grupo de trabalho no mesmo ano e, desde então, 
tem sido um grande apoiador. 

MORATóRiA EviTA quE A PRODuçãO DE SOJA 
DESTRUA A AMAZÔNIA

A Moratória da Soja tem evitado a expansão das fazendas 
produtoras para dentro da floresta Amazônica. Isso foi fun da
mental para que o produto deixasse de ser considerado 
como um dos maiores vetores do desmatamento no bioma, 
ao lado de outras commodities, como o gado – que continua 
causando o desmatamento. 

A Moratória exclui do Mercado a soja cultivada em áreas 
desmatadas depois de julho de 2006. Ela é aplicada em 
municípios da Amazônia, onde mais de 5 mil hectares de 
terra já tenham sido convertidos em fazendas de soja. Estes 
73 municípios produzem 98% de toda a soja cultivada na 
Amazônia brasileira. Um milhão de hectares de florestas 
foram derrubados nesta região desde que a Moratória entrou 
em vigor. No entanto, menos 5% destas áreas – cerca de 

47 mil hectares – foram usadas para o cultivo de soja na 
safra de 2013/2014. 

Nestes Municípios, mais de 8 milhões de hectares de 
floresta – o equivalente a três Bélgicas – continuam de pé 
em terras que tecnicamente seriam adequadas para a soja 
e que não possuem proteção legal. A eficácia da Moratória 
em proteger a floresta é amplamente reconhecida. Este ano, 
a Union of Concerned Scientists descreveu o acordo como 
“parte da nova realidade” para acabar com o desmatamento 
da Amazônia.  

ESTA SERA A úLTiMA RENOvAçãO DA MORATóRiA  

O Sucesso da Moratória levou alguns membros da indústria 
de soja a questionar a sua necessidade. As comerciantes do 
produto são representadas no GTS pela ABIOVE, a Asso cia
ção Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e pela 
ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. 
No ano passado a ABIOVE antecipouse às nego cia ções 
anuais e anunciou que a moratória não seria renovada. 
Esta decisão unilateral foi rechaçada pelos outros membros 
do grupo de trabalho, incluindo o governo brasileiro, as 
ONGs e os compradores de soja do mercado europeu. 

No final de janeiro de 2014, o GTS concordou em renovar 
mais uma vez a Moratória, prorrogandoa para o fim de 
dezembro. Mas a medida que o ano avançava, parecia im-
provável que uma alterativa viável fosse apresentada até o 
fim do prazo. Depois de uma longa e díficil negociação, o GTS 
decidiu, em novembro de 2014, prorrogar por mais 18 meses 
sua vigência, que agora vai até maio de 2016. Isso alinha a 
Moratória ao novo Código Florestal, a lei federal que trata 
da proteção das florestas e do uso da terra. De acordo com 
o Código, todas as propriedades rurais devem ser mapeadas 
e registradas pelo governo até maio de 2016. Depois de 
concluído, o cadastro deverá melhorar a governança na 
região (embora não proíba o desmatamento).

O novo Código Florestal, aprovado em 2012, traz alguns 
pontos controversos. Entre eles, está a anistia dada aos 
responsáveis por desmatamentos ilegais realizados até 2008. 
Este fato pesou na negociação da última renovação da 
Moratória da Soja. E, apesar de manter o princípio da ex clu-
são da soja plantada em desmatamentos recentes, o período 
de corte passou de 2006, para 2008, em alinhamento com 
o Código Florestal. 

Esta decisão não passou sem contestação. Mais da metade 
do desmatamento em áreas de produção de soja desde 
2006 tinha ocorrido nesses dois anos. Como resultado desta 
alteração, aproximadamente 400 mil hectares de terra 
deixarão de ser excluídos do mercado. Nem toda esta área 
é adequada para o plantio de soja – mesmo assim, a floresta 
que uma vez cresceu lá já está perdida. A mudança da 
data-limite de 2006 foi uma das principais objeções dos 
agricultores para a renovação da moratória e, para garantir 
sua renovação, o GTS teve que ceder.
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O desmatamento da floresta amazônica para a abertura de campos de plantio de soja diminuiu nos últimos anos, graças a Moratória da Soja.

É HORA DE A MORATÓRIA EVOLUIR 

A indústria tem deixado claro que não irá aceitar uma nova 
extensão da Moratória. Mas o desafio de manter a produção 
de soja longe do desmatamento da Amazônia não termina 
ao final do acordo. Os maiores estados produtores de soja, 
Mato Grosso, Pará e Rondônia, podem ter apresentado 
reduções em seus índices anuais de desmatamento – mais 
uma prova de que a Moratória funciona. No entanto, a perda 
florestal continua alarmante em todo o País e principalmente 
nestes estados. 

Para muitas das partes interessadas, a Moratória da Soja 
tem sido o início de uma jornada que levará a eliminação do 
desmatamento de suas cadeias de fornecimento. Desde o 
acordo inicial, em 2006, uma proporção considerável do 
varejo e dos consumidores finais se comprometeu  a lutar 
para manter o desmatamento longe do mercado de com mo-
dities. No entanto, há outras questões decorrentes do cultivo 
de soja que estão fora do escopo da moratória. 

A Moratória tem feito em excelente trabalho, evitando a 
plantação de soja em áreas desmatadas na Amazônia. Mas 
isso não tem evitado o crescimento das fazendas de soja 
sobre outras áreas em toda a América Latina – nas florestas 
do Chaco do norte da Argentina, no Paraguai, nos cerrados 
brasileiros e outros ecossistemas importantes. Faz sentido 
que o próximo passo seja ir além da Moratória e proteger 

todas as regiões onde a soja esteja causando o desmata-
mento e ameaçando o habitat de espécies nativas. Além 
de começar a abordar outras commodities que também 
ameaçam a Amazônia. 

Os próximos 18 meses de Moratória serão críticos. O governo 
brasileiro deve usar este tempo para ampliar e melhorar a 
governança da Amazônia. As empresas do setor devem 
desenvolver um planajemaneto para continuar mantendo o 
desmatamento fora de suas cadeias produtivas. Quando de-
vidamente implementado, o Código Florestal deverá fornecer 
as ferramentas que empresas necessitam para isso. Mas sem 
novas medidas para coibir o desmatamento, estas ferra men-
tas não trarão a seguranca exigida pelo mercado. Comerci an-
tes e consumidores terão que trabalhar juntos para encontrar 
uma nova solução, assim como fizeram ao criar a Moratória. 
Este trabalho deve começar mais cedo ou mais tarde, mas é 
preciso que seja feito antes do fim do acordo. 

Há ainda a possibilidade de que o fim da Moratória seja 
considerado como uma luz verde para a volta do desmata-
mento, legal ou não. Isso representaria um grande retrocesso 
para uma indústria que tem trabalhado duro para manter e 
sustentar a Moratória da Soja. Isso pode ser evitado se os 
comerciantes e seus clientes deixarem clara a intenção de 
manter o princípio de não desmatamento, mesmo depois do 
fim da Moratória. Algumas empresas já começaram. Outros 
certamente deverão seguir seu exemplo.
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A PECuáRiA BRA Si
LEiRA iRá FiNALMENTE 
ABANDONAR O 
DESMATAMENTO? 

A produção pecuária no Brasil continua sendo 
a principal causadora de perdas florestais na 
Amazônia. Mas, graças à adoção de meca nis-
mos de monitoramento de seus fornecedores, 
os maiores frigoríficos do País estão mostran do 
que é possível eliminar o desmatamento de 
sua cadeia produtiva. Agora resta saber se os 
demais atores do setor, incluindo os super-
mercados brasileiros, irão seguir o exemplo

O desmatamento na Amazônia brasileira vem caindo na última 
década. Ainda assim, continuamos a perder aproximadamente 
500 mil hectares de florestas todos os anos. A principal razão 
para isso é a pecuária: as fazendas de gado ocupam mais de 
60% da área desmatada na floresta amazônica.  

MAiORES FRiGORíFiCOS BRASiLEiROS PROGRiDEM

Em 2009, o Greenpeace expôs empresas que vinham 
comprando produtos e sub-produtos bovinos que possuíam 
ligação com o desmatamento da Amazônia. Como resultado, 
os três maiores frigoríficos do País – JBS, Marfrig e Minerva – 
concordaram em parar de comprar carne produzida em 
fazendas envolvidas com desmatamento, trabalho escravo 
ou invasões de terras indígenas. Este acordo ficou conhecido 
como Compromisso Público da Pecuária.

Cada companhia comprometeu-se também a realizar audi to-
rias independentes para verificar o cumprimento do com
promisso. Os primeiros resultados saíram em abril de 2014. 
As empresas de auditoria (DNV e BDO) encontraram poucos 
casos nãoconformes, evidenciando que os frigoríficos vem 
respeitando o Compromisso Público. 

Um desafio inicial para os frigoríficos que se comprometeram 
com o fim do desmatamento foi o de rastrear e mapear seus 
fornecedores, uma tarefa difícil e que teve que começar do 
zero. Sem estas informações, não há como determinar se a 
fazenda fornecedora realmente deixou de desmatar. No futuro, 
este mapeamento será fornecido pelo governo federal, por 
meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O programa, no 
entanto, ainda está em fase de implantação e não há garan-
tias de que será acessível publicamente. 

Até agora, o foco foram as fazendas que fornecem dire ta-
mente para os frigoríficos. A Marfrig já mapeou 98% de seus 
fornecedores diretos e a JBS 50%. Ambas as companhias 

pretendem alcançar os 100% de mapeamento até o final de 
2014. A Minerva conseguiu documentar em mapas menos 
da metade de seus fornecedores e é menos ambiciosa 
quanto a esta meta, tendo em seu plano de trabalho o 
objetivo de alcançar a totalidade apenas em 2016.

PRóxiMOS PASSOS: FORNECEDORES iNDiRETOS 
E vERiFiCAçãO DOS LiMiTES DAS FAzENDAS

Os frigoríficos que participam do Compromisso Público da 
Pecuária ainda precisam registrar seus fornecedores 
indiretos – aqueles que comercializam gado e derivados com 
os fornecedores diretos. Nenhuma das companhias tem, 
até o momento, um sistema efetivo para rastrear toda a 
carne negociada pela cadeia produtiva. 

Além disso, os frigoríficos aplicam atualmente uma margem 
de erro em casos em que as fronteiras das fazendas 
produtoras aparecem em sobreposição a áreas protegidas. 
Portando, alguns fornecedores podem estar invadindo áreas 
protegidas e Terras Indígenas sem serem detectados. 
Eliminar esta margem de erro e cortar todas as fazendas que 
descumprirem o acordo deve ser prioridade. O Greenpeace 
espera que os três frigoríficos apresentem planos para lidar 
com ambas as questões até a próxima auditoria. 

AGORA, é PRECiSO quE OS DEMAiS SiGAM 
O ExEMPLO

JBS, Marfrig  e Minerva mostraram que é possível eliminar o 
desmatamento de suas cadeias produtivas. Além disso, 
sinalizaram ao restante da indústria que é preciso seguir o 
exemplo. Com isso,  alguns dos frigoríficos que não 
assumiram o Compromisso da Pecuária tem começado a 
dar mais atenção ao problema.   

Depois da forte pressão exercida pelo Ministério Publico 
Federal (MPF), que processou 26 frigoríficos em 2013, a 
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Gado 
(Abiec), responsável por 70% da produção brasileira de 
carne, firmou um acordo junto ao órgão, onde as empresas 
se comprometem a não adquirir carne produzida em fa zen-
das envolvidas com o desmatamento ilegal na Amazônia 
e outros ilícitos ambientais e sociais.

Este comprometimento representa um passo firme na 
direção certa e deve servir de exemplo para todo o setor. 
O acordo, entretanto, é vinculado apenas ao desmatamento 
ilegal, diferente do Compromisso Público da Pecuária, que 
defende o Desmatamento Zero na Amazônia.  Esta é uma 
fragilidade, pois o novo Código Florestal, aprovado em 2012, 
amplia a possibilidade de desmatamentos legais.

OS SuPERMERCADOS BRASiLEiROS TEM O PODER 
DE TRANSFORMAR O SETOR

Os supermercados brasileiros são os principais consu mi-
dores dos produtos pecuários brasileiros. No ano passado, 
a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) fechou 
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A atividade pecuária continua sendo a maior causadora do desmatamento na Amazônia. Mas alguns frigoríficos vem fazendo progresso para eliminar o desmatamento de suas cadeias produtivas. 
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um acordo com o Ministério Público Federal (MPF), onde 
seus membros se comprometiam a não comprar carne de 
fazendas envolvidas como o desmatamento ilegal. Mas isso 
não foi suficiente para mudar as políticas de compra dos 
supermercados. Esta é uma lacuna a ser resolvida rapi da-
mente para que a realidade na gôndola do supermercado 
mude de fato.

Os maiores supermercados do Brasil tem a respon sa bili da de 
de liderar o restante do setor. Eles podem seguir o exemplo 
de muitos varejistas internacionais e insistir que seus for ne-
cedores assumam o Compromisso Público da Pecuária. 

Para que este movimento se torne realidade é necessário 
trazer outros frigoríficos para o acordo, reduzindo o vaza
mento de carne relacionada com o desmatamento para o 
mercado nacional. 

O sucesso do cumprimento do compromisso de mercado está 
atrelado a aplicação efetiva das leis sociais e ambientais na 
Amazônia, o que é de responsabilidade do governo federal 
brasileiro, com a efetiva implantação do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR).

Enquanto isso, empresas que utilizam matéria-prima bovina 
do Bioma Amazônico devem continuar a usar seu poder de 
compra para eliminar produtos que desmatam a floresta. Os 
frigoríficos comprometidos com o Desmatamento Zero têm 
mostrado que podem responder a essa demanda, sem 
aumento de custos para o consumidor. Frigoríficos e super
mercados que ainda compram carne controversa não têm 
mais nenhuma desculpa para fazer nada menos do que isso.

Por Adriana Charoux

CADASTRO AMBIENTAL 
RuRAL (CAR) AJuDA, 
MAS NãO SALvA A FLORESTA 
SOZINHO  

A falta de registro definitivo de propriedades 
na Amazônia é uma das maiores barreiras para 
acabar com o desmatamento, pois isso dificul ta 
a identificação do responsável pela destruição, 
em uma região onde é comum que a posse 
de terra seja determinada pela ocupação ou 
por documentos forjados.

O Novo Código florestal prevê um mecanismo 
que pode colocar alguma luz sobre o problema: 
o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Até maio de 
2015, todas as áreas produtivas na Amazônia 
devem estar cadastradas no CAR, com des 
cri ção precisa sobre o uso de sua terra, das 
áreas de reserva legal e áreas de Preservação 
Permanente (APP). 

Embora seja uma importante ferramenta de 
controle ambiental, os dados não estão aces sí 
veis ao público, o que impede, por exemplo, 
o uso do banco de dados em processos inde
pen dentes de monitoramento.  

Como se não bastasse, o CAR ainda está longe 
de estar completo. Até agora, apenas 10% das 
fazendas se registraram. A lei permite que o 
governo adie a data final, para maio de 2016. 
Ainda assim, seria difícil cumprir a meta. 

quando devidamente implementado, o CAR 
ajudará a combater o desmatamento ilegal, mas 
não o desmatamento zero, uma necessidade 
no Brasil. 

um sistema acessível e abrangente sobre o uso 
da terra seria uma ferramenta útil na luta contra 
o desmatamento e aumentaria a confiabilidade 
da cadeia produtiva. A falta de transparência e 
firmeza do governo na fiscalização, entretanto, 
pode levar o CAR ao fracasso.
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Felício Pontes Jr. é Procurador da República no Estado do 
Pará, um dos estados  que mais exportam commo dities no 
Brasil. Pontes é uma voz importante na defesa dos direitos 
dos povos da floresta. De seu gabinete saíram diversas 
ações importantes, muitas inclusive contra o projeto da 
hidrelétrica de Belo Monte. 

Greenpeace: O governo tem afirmado que a Amazônia 
está salva e suas ameaças controladas. Muito desse 
discurso é calcado na queda das taxas de desmata men to 
nos últimos anos. O Sr. concorda com essa ideia?

Não. Ainda existem muitas ameaças à Amazônia, como as 
grandes hidrelétricas, a monocultura, os projetos de minera-
ção e de infraestrutura e o aquecimento global. A queda na 
taxa poderia ser maior se não houvesse a construção de 
grandes hidrelétricas na Amazônia. Ações articuladas entre 
o Ministério Público Federal e ONGs, como o Greenpeace, 
são as principais razões para a queda no desmatamento.  

Desde o processo de colonização da Amazônia, a região 
tem sido vista como estratégica para servir ao País, 
graças a seus recursos naturais e ener géticos. Mas esse 
é mesmo o único papel da Amazônia no Brasil hoje?

Essa é a visão dominante no governo federal, mas não é a 
visão dos povos da floresta. A Amazônia vive hoje o choque 
entre dois modelos de desenvolvimento: um predatório e o 

ENTREVISTA COM 
O PROCuRADOR DA 
REPúBLiCA DO PARá 

“A Amazônia vive o choque 
entre dois modelos diferentes 
de desenvolvimento”

outro chamado de socioambientalismo. O modelo predatório 
começou na época da ditadura militar, nos anos 70. Ma dei rei -
ros tiravam a madeira valiosa e depois fazendeiros entravam 
cortando o resto da floresta e plantando pasto no lugar. Hoje, 
junto com a madeira e a pecuária, as atividades econômicas 
que compõem esse modelo são a monocultura de soja, a 
mineração, que bate recorde de exploração a cada ano, e a 
exploração hídrica.

O socioambientalismo, por outro lado, busca conciliar 
desenvolvimento econômico com conservação am bien tal. 
É voltado para os povos da floresta, que possuem centenas 
de anos em conhecimento na forma de lidar com os re cur sos 
florestais sem o impacto suicida.

A ideia de que conservação do meio ambiente é in com
patível com o desenvolvimento do País parece difundida 
na sociedade brasileira. qual a sua visão sobre isso? 

Essa ideia é difundida pelos que lucram com o modelo 
predatório de desenvolvimento. Ouvi membros do governo 
defenderem Belo Monte dizendo que não se pode fazer 
omeletes sem quebrar os ovos. Ou seja, os impactos 
ambientais deveriam ser suportados pelos povos afetados 
ou teríamos que usar mais petróleo para gerar energia. 

À primeira vista isto pode parecer a escolha certa, apesar 
dos impactos sociais e ambientais. Mas não é.  Belo Monte, 
por qualquer ângulo que se estude – social, ambiental, 
econômico – é um projeto caríssimo para o volume de ener gia 
que dará ao Brasil. A publi ca ção do Greenpeace chamada 
“Revolução Energética” demonstra que o Brasil poderia 
gerar energia mais barata e menos impactante com fontes 
renováveis do que com grandes hidrelétricas na Amazônia.

Então por que não são usadas? Simples: nas últimas 
eleições presidenciais, o grupo de empresas que mais doou 
dinheiro para as campanhas foi o das que constroem 
hidrelétricas.

Felício Pontes Jr
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Bancada ruralista tenta 
minar a luta contra o 
traBalho escravo

Após 19 anos o Brasil finalmente deu um im por
tante passo para acabar com a escra vi dão 
moderna. Foi aprovada no Congresso Nacional 
uma nova emenda constitucional – a PEC do 
Trabalho Escravo, que  possibilita o confisco de 
terras de proprietários flagrados com trabalha
dores atuando em condição análoga à de escravo. 

Mas ao invés de utilizar a emenda como opor tu ni
dade para acabar com essa prática terrível, re pre 
sentantes do agronegócio no Congresso tentam 
enfraquecer a luta contra o problema. O senador 
Romero Jucá foi o relator do projeto de re gula 
mentação da emenda, onde busca enfra quecer a 
definição de trabalho escravo ao propor a retirada 
de praticas humilhantes e degradantes do con
ceito. Seu projeto também quer tornar mais difícil 
a inclusão de nomes de proprietários infratores 
na Lista Suja do Trabalho Escravo, do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE).

A lista suja do MTE traz o nome de todos em pre
gadores flagrados utilizando trabalho escravo. As 
empresas que assinaram o Com promisso Público 
da Pecuária e a Moratória da Soja utilizam a lista 
para manter o trabalho escravo longe de suas 
cadeias produtivas, boicotando aqueles que 
constam no docu mento. Se a proposta de Jucá 
for aceita, os empregadores flagrados só poderão 
entrar na lista após condenação judicial em última 
instância, o que pode levar até 20 anos. 

O trabalho escravo ainda é um grave pro ble ma 
no Brasil. Em 2013, foram registrados 197 casos 
e 2.208 trabalhadores foram liber ta dos desta 
situação. Desde 2005, mais de 46 mil pessoas 
foram libertadas da escravidão. A mais recente 
edição da Lista Suja do Tra balho Escravo possui 
609 nomes. Doisterços destes empre sá rios atuam 
em atividades de produção florestal e pecuária. 

Publicada em dezembro 2014 por:
Greenpeace Brasil 
Rua Fradique Coutinho, 352 
Pinheiros, Sao Paulo 
CEP 05416000, Brasil

http://www.greenpeace.org/br  
Email: relacionamento@greenpeace.org




