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Introdução - aspectos gerais da pesquisa
Desde 2010, um fluxo estimado em mais de 20 mil trabalhadores, a maior parte originária do
Haiti, se estabeleceu pelas rotas latino-americanas, conectadas pela Rodovia Interoceânica até
o Estado do Acre, a principal porta de entrada no Brasil, na região da Amazônia Ocidental,
sede da tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia. O fenômeno demandou a configuração, por parte
dos governos estadual e federal, de uma estrutura particular de acampamento na região, para
receber, abrigar e documentar os imigrantes, visando o seu posterior aproveitamento como
força de trabalho no Brasil.
Esse fenômeno não é isolado ou episódico. Na verdade ele se integra contemporaneamente a
uma conjuntura maior, pois a partir das mudanças advindas com o processo de reestruturação
produtiva, na transição entre as décadas de 1970 e 1980 (Alves, 2000; Antunes, 2013; Harvey,
2002), sucedidas pelas novas modalidades de mobilidade do capital e da força de trabalho em
diferentes partes do mundo (Chossudovsky, 2003; Sassen, 2011), os debates sobre movimento
de trabalhadores e migração nacional e internacional têm ocupado lugar de destaque no
contexto da mundialização do capital (Chesnais, 1996), notadamente após a eclosão da crise
mundial em 2007-2008. Diversas áreas do saber têm contribuído para o estudo desse tema,
explorando aspectos teóricos e estudos de caso, que enaltecem a importância da
compreensão do fenômeno, ao mesmo tempo que revelam sua diversidade.
Como parte desse esforço científico, o Grupo de Pesquisa Mundos do Trabalho na Amazônia,
sediado no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal do Acre
(UFAC), e inscrito no diretório dos grupos de pesquisa do Brasil, do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), desenvolveu no último ano a pesquisa
intitulada “Trabalho e Migração Internacional: o caso dos haitianos na Amazônia Ocidental”.
Desse modo, sob a perspectiva crítica da Sociologia do Trabalho, seu objetivo primordial foi
examinar o fenômeno do fluxo internacional haitianos, constante e crescente, na região das
cidades acreanas de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, localizadas na região da Amazônia
Ocidental, na tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia.
A pesquisa teve como objeto de análise o processo social de constituição do movimento
internacional de trabalhadores haitianos, a experiência do acampamento no Acre e as formas
de inserção deles no mercado de trabalho do Centro-Sul do país. Assim, a principal
contribuição do estudo foi delinear uma caracterização socioeconômica desse fenômeno,
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examinar as repercussões dele na Amazônia Ocidental e os mecanismos de inserção dos
haitianos na sociedade brasileira.
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Imigrantes atravessam a Ponte da Integração, na tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia, para chegar à
cidade de Assis Brasil (Foto: Alexandre Lima/Portal O Alto Acre).
Imigrantes desembarcam de veículo fretado na porta de entrada do acampamento instalado na
cidade de Brasiléia (Foto: Mirna Rosário).
Detalhe do passaporte de uma imigrante haitiana (Foto: Mirna Rosário).
Ao chegarem, imigrantes são atendidos no escritório da coordenação, onde são registrados e
recebem as primeiras orientações para estadia no Brasil (Foto: Mirna Rosário).

Método
Estruturado na linha crítica da Sociologia do Trabalho, o estudo adotou como perspectiva
teórica e metodológica de análise o materialismo histórico dialético. À luz dessa perspectiva, a
realização da pesquisa se deu pela combinação de pesquisa bibliográfica, documental e de
campo (observação direta, visitas de campo, cadernos de campo, realização de entrevistas e
aplicação de questionários).

Resultados e Discussão
 Conforme dados consolidados pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), atuais responsáveis pela gestão da política de
acolhimento dos que chegam ao Brasil por meio da fronteira do Acre, 22.078 imigrantes teriam
passado pela fronteira acreana até junho de 2014. Em média, de 30 a 50 imigrantes, entre homens,
mulheres e crianças, de diversas nacionalidades permanecem chegando diariamente pela Rodovia
Interoceânica.
 Os primeiros registros de imigrantes nas cidades acreanas de fronteira (Assis Brasil, Brasiléia e
Epitaciolândia) são do final de dezembro de 2010, com a chegada de 37 imigrantes, todos haitianos,
homens e jovens, antes mesmo de a rodovia ter sido oficialmente aberta.

Registro da passagem de imigrantes pelo Acre
Ano
2011
2012
2013
2014 (até junho)

Número de Imigrantes
1.175
2.225
10.779
7.862
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Total
Fonte: Sejudh/Seds, 2014.

22.041

 A pesquisa documental realizada indicou que, até abril de 2012, os imigrantes que chegavam ao Brasil
por meio da rota consolidada pelo Acre eram exclusivamente haitianos, em grupos formados por
homens jovens. Desde então houve mudanças no perfil do imigrante que ingressa no Brasil por meio
do Acre. Diversas nacionalidades fazem esse percurso e vem crescendo o número de idosos,
mulheres (com filhos, gestantes e desacompanhadas), crianças, famílias e até pessoas doentes nos
grupos que chegam ao Acre.
 Mesmo com o notável o crescimento do número de mulheres, crianças e idosos compondo os grupos
que chegam ao Acre, a maioria, porém, ainda é representada por homens jovens, de 20 a 40 anos,
mas com a presença de percentual significativo de imigrantes acima de 40 anos e de menores de 18
anos.
 De modo geral, o perfil do imigrante recebido e abrigado é composto da seguinte maneira:
 80% de homens;
 15% de mulheres;
 05% de crianças.
 A consolidação da rota de entrada no Brasil pela fronteira da Amazônia acreana tem favorecido a
chegada de pessoas de outros países ao acampamento público montado no Acre. Mais de 16
diferentes nacionalidades já passaram pelo local, mas todos os imigrantes igualmente vítimas do
aliciamento de coiotes, com a realização da viagem até o Acre a partir do pagamento de determinada
quantia a redes de transporte e/ou tráfico de pessoas.
 O novo perfil é representado especialmente por aqueles advindos do continente africano. Nos anos de
2013 e 2014, por exemplo, houve considerável crescimento no número de imigrantes senegaleses, o
que faz deste o segundo maior grupo de estrangeiros presentes no Acre, com o registro da passagem
de quase 2 mil pelo abrigo (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Nacionalidade dos trabalhadores imigrantes recebidos no Acre.
Fonte: Secretaria de Direitos Humanos/Presidência da República, 2014.

 As mulheres acompanhadas de crianças buscam, em sua maioria, ir à cidade na qual seus pais e
companheiros já estão trabalhando no Brasil, aqueles que integraram os primeiros grupos que
chegaram ao Brasil, entre 2010 e 2012. Por sua vez, os homens chegam graças a um investimento
feito por toda família, que elegem um membro para tentar trabalhar e estudar, enviar recursos para os
parentes que permanecem na terra natal e posteriormente ser capaz de receber outros familiares no
Brasil.
 Em geral a família procura algum tipo de financiamento para custear a viagem organizada por coiotes,
como a hipoteca do que existe de bens na família, o que faz com que o imigrante haitiano chegue ao
Brasil com a necessidade imperiosa de trabalhar para quitar o endividamento contraído e enviar
remessas para a sobrevivência dos seus familiares que permaneceram na terra natal. Em razão desse
aspecto, o próprio Estado haitiano incentiva de alguma forma a saída, visando o importante fluxo
econômico de remessas enviadas por imigrantes a seus parentes no Haiti.
 Pela viagem do Haiti ao Brasil, os imigrantes pagam, em média, de US$ 2 mil a US$ 5 mil pela viagem
em grupos (Gráfico 2) e são vítimas frequentes de diversos tipos de extorsões, roubos, cárcere,
espancamentos, estupros e até mortes, situação agravada pelo desconhecimento do idioma local e
especialmente pela condição de indocumentados.
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Gráfico 2 - Custo da viagem até o Brasil.
Fonte: Secretaria de Direitos Humanos/Presidência da República, 2014.

 A viagem até o Brasil tem uma duração média de 15 dias, podendo se estender até mais de um mês.
Os imigrantes haitianos, dominicanos e senegaleses que chegam ao país na condição de
indocumentados, perfazem as seguintes rotas (Gráfico 3):

Gráfico 3 – Principais rotas de viagem até o Brasil.
Fonte: Secretaria de Direitos Humanos/Presidência da República, 2014.
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Figura 5 –
Figura 6 –
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Figura 8 –
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Imigrantes a espera de atendimento no escritório da Polícia Federal, no Posto Alfandegário BrasilPeru, em Assis Brasil (Foto: Alexandre Lima/Portal O Alto Acre).
No Centro de Brasiléia, haitianos buscam os serviços públicos brasileiros, especialmente para
solicitação de documentos (Foto: Angela Peres/Agência de Notícias do Acre).
Conferência de passaportes e carteiras de trabalho para entrega aos imigrantes (Foto: Filipe
Araújo/Estadão).
De posse da carteira de trabalho, os haitianos estão aptos a trabalhar legalmente no país (Foto:
Agência Adital).
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 No primeiro ano de fluxo imigratório pelo Acre, vale ressaltar que os haitianos provinham, na maioria
dos casos, das áreas urbanas e mediações da cidade de Porto Príncipe, foco do terremoto de 2010.
No entanto, nos últimos três anos, o perfil desse imigrante vem se alterando, sendo atualmente a
maioria de origem rural, das regiões e cidades não afetadas pelo sismo.
 Também é importante observar as mudanças com relação ao aspecto da escolaridade dos imigrantes.
No primeiro ano de fluxo, muitos declaravam possuir experiência profissional e formação equivalente
ao nível superior e a pós-graduação no Brasil. Entretanto, nos últimos dois anos, tem sobressaído
entre os imigrantes a característica da reduzida escolaridade, equivalente ao Ensino Fundamental e
ao Ensino Médio brasileiro, incluindo casos de analfabetismo. Do ponto de vista da experiência e das
habilidades profissionais, a maioria informa conhecer as atividades agrícolas e já ter atuado na
construção civil e no comércio informal.

Gráfico 4 – Escolaridade dos imigrantes recebidos no Acre.
Fonte: Secretaria de Direitos Humanos/Presidência da República, 2014.

 Ao chegarem ao Acre, debilitados, sem perspectiva de ocupação na região da Amazônia Ocidental
(Acre) e sem dinheiro para prosseguir viagem até os grandes centros do país, eles são acolhidos por
um complexo de serviços do Estado brasileiro. O núcleo desse complexo é o local que serve de
acampamento aos imigrantes e já passou por vários endereços nas cidades-gêmeas de Brasiléia e
Epitaciolândia, pois precisou sempre ser cada vez maior em razão da demanda de estrangeiros
recebidos.
 No acampamento público de imigrantes estruturado no Acre, o encontro e a convivência entre
imigrantes de diversas nacionalidades nem sempre é cordial e solidário. Há, por exemplo, uma grande
disputa entre haitianos e senegaleses por atenção, território e comida, o que gera brigas ocasionais
entre os grupos. Com diferenças econômicas, culturais e religiosas bem demarcadas, o contato entre
essas nacionalidades exige atenção especial da administração do local. Os desentendimentos e
conflitos tendem a aumentar principalmente nos momentos de superlotação, quando o temor da falta
de água, comida, espaço e a própria concorrência pelas vagas de trabalho afligem os imigrantes e os
colocam em disputa entre si.
 Em abril de 2013, após inúmeras denúncias nacionais e internacionais de desrespeito aos direitos
humanos pela precariedade do local, e em razão de forte mobilização dos moradores das cidadesgêmeas para o fechamento do acampamento, a estrutura de serviços foi transferida da região de
fronteira para a capital acreana e atualmente está em seu oitavo endereço.
 O lugar onde o acampamento permaneceu por mais tempo, entre fevereiro de 2013 e abril de 2014,
no centro da cidade de Brasiléia, funcionou em condições improvisadas e insalubres. A permanência
diária no local girava em torno de 500 e 1000 pessoas, sendo que a sua capacidade era para no
máximo 300. Já no atual acampamento, dotado de ampla infraestrutura para o acolhimento, há um
esforço institucional para que o número de abrigados não ultrapasse o limite de 200 pessoas, meta
que é atingida com a organização de viagens de grupos, em ônibus fretados, que saem diariamente
do abrigo de Rio Branco com destino à cidade de São Paulo.

6

Sexto Acampamento de Imigrantes (Brasiléia)

Figuras 9 a 12 -
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Vista externa e interna do galpão existente no acampamento dos imigrantes,
que serve de dormitório para a maior parte do público abrigado (Fotos: Altino
Machado).
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Figuras 13 a 15 –

Figuras 16 e 17 -

Vista externa e interna do tablado, área anexa ao galpão principal, construída para
ser utilizada como dormitório, mas que também serve como local para distribuição de
alimentação aos imigrantes (Fotos: Mirna Rosário).
Área do acampamento destinada à lavandaria e banheiros improvisados (Fotos:
Altino Machado).
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Figuras 18 e 19 –
Figura 20 –
Figura 21 –
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Três refeições diárias são servidas aos imigrantes (Fotos: Altino Machado).
Em situações de maior lotação, a distribuição de água e comida no acampamento torna-se difícil no
acampamento (Foto: Angela Peres/Agência de Notícias do Acre)
Em abril de 2013, o acampamento de Brasiléia registrou superlotação, com a presença de mais de 1.200
imigrantes (Foto: Filipe Araújo/Estadão).

Sétimo Acampamento de Imigrantes (Rio Branco)
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Figuras 22 e 23 –
Figura 24 –
Figura 25 –

Figuras 26 e 27 -
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O sétimo acampamento de imigrantes, o primeiro em Rio Branco, foi improvisado no Parque de Exposições
Marechal Castelo Branco, uma área do governo estadual destinada à realização de eventos. Na foto, vista
panorâmica do galpão improvisado como dormitório para imigrantes (Fotos: Equipe de pesquisa).
Imigrante senegalesa com véu (Foto: Equipe de pesquisa).
Com a mudança da estrutura do acampamento de Brasiléia para Rio Branco, o governo permitiu a
montagem da estrutura de uma lan-house privada no local, para facilitar a comunicação dos imigrantes em
solo brasileiro (Foto: Equipe de pesquisa).
No novo espaço os imigrantes continuam tendo acesso a três refeições diárias (Foto: Equipe de pesquisa).

Oitavo Acampamento de Imigrantes (Rio Branco)
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Figuras 27 a 30 –
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O oitavo acampamento de imigrantes, o segundo em Rio Branco, foi constituído no início de junho de 2014.
Ele atualmente funciona na Chácara Aliança, área privada alugada pelo governo estadual até dezembro
deste ano (Foto: Equipe de pesquisa).

9

 Com a documentação em mãos, os imigrantes aguardam com grande expectativa as empresas que se
dirigem ao acampamento e os recrutam para levar ao Centro-Sul do país. A maioria só consegue sair
do Acre por meio desse recrutamento empresarial. O perfil do estrangeiro selecionado pelas empresas
é muito específico: homem, jovem, saudável, solteiro, sem filhos, com algum tipo de experiência
profissional ou escolarização. Os imigrantes sem esse perfil têm mais dificuldades de serem
selecionados, como é o caso dos idosos, doentes e mulheres com filhos.
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Figuras 31 a 35 – Cenas do cotidiano dos imigrantes no acampamento e na cidade de Brasiléia (Fotos: Altino
Machado).
Figura 36
– A presença haitiana na região das cidades gêmeas de Brasiléia e Epitaciolândia era significativa e a
pressão social advinda desse contexto pressionou a mudança do acampamento para Rio Branco
(Foto: Michel Filho/O Globo).

 Durante esses quase quatro anos de trânsito migratório, inúmeras empresas estiveram no Acre para
recrutá-los, algumas mais de uma vez. As empresas que mais se destacam nesse processo são as do
setor agropecuário, especialmente da agroindústria da carne, além da construção civil, metalúrgicas,
têxteis, hoteleiras e de serviços de limpeza, todas elas estabelecidas no Centro-Sul do país,
principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Goiás e Mato Groso.
 A empresa define com o imigrante um contrato provisório pelo período de 45 dias, com remuneração
de um salário mínimo mensal e possibilidade de renovação por mais 45 dias, nos termos da legislação
vigente. Após esse período de 90 dias de experiência é que a empresa define a permanência ou não
do funcionário no seu quadro. Além disso, na cidade onde vão trabalhar e morar, em alguns casos os
imigrantes são alojados em uma residência administrada pela própria empresa, de maneira que a
rotina de trabalho e vida do novo operário tende a ser ordenada e controlada por ela.
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Figuras 37 e 38 –
Figuras 39 e 40 –
Figuras 41 e 42 –

Os dias mais movimentados no acampamento são aqueles em que as empresas selecionam os
trabalhadores e organizam a viagem deles (Fotos: Mirna Rosário).
As empresas que mais contratam imigrantes haitianos no Acre são as da agroindústria da carne,
especialmente frigoríficos (Foto: Cooperativa Agroindustrial Copagril).
Grandes contratantes também são as empresas do setor de serviços e da construção civil (Fotos: Marcos
Alves e Pedro Silveira / O Globo).

Considerações finais
 No Haiti, o particular processo de colonização e imperialismo resultou em um contexto
socioeconômico dramático. Hoje, decorridos dez anos de ações da Minustah e quatro anos de ajuda
humanitária no pós-terremoto de 2010, 80% da população continua vivendo abaixo da linha da
pobreza e mais de 170 mil pessoas ainda moram em tendas, dispostas em acampamentos a céu
aberto; o desemprego atinge de 70 a 80% da população; o analfabetismo alcança 50 a 60% das
pessoas.
 Assim, os elementos geradores do movimento internacional de haitianos pelo mundo estão dispostos
em uma história de precarização social, refletida na escassez de trabalho e na miséria crescente. A
consequência direta dessa história tem sido a fuga e a dispersão de nacionais haitianos pelo mundo,
seja em deslocamentos de uma vida inteira ou de estadas temporárias em outros países.
 Desse modo, a motivação para a configuração desse atual deslocamento em direção ao Brasil não se
justifica pela ocorrência do terremoto de 2010, mas por uma combinação de fatores específicos do
contexto haitiano, no qual restruturação produtiva, mundialização da economia, políticas neoliberais,
precarização e desigualdade potencializaram os desdobramentos do sismo, fortemente marcados por
epidemias, desemprego, miséria e fome.
 Tendo em vista que países da América do Norte e Europa, como Estados Unidos, Canadá e França,
adotaram a política de fechamento das suas fronteiras para os imigrantes, o Brasil se tornou a
referência para a acolhida dos haitianos. As parcerias que o governo, ONGs e empresas brasileiras
vêm firmando no Haiti em projetos de desenvolvimento, a partir da liderança da Minustah iniciada em
2004, também têm concorrido para esse direcionamento. Isso também se conjuga com uma nova fase
da política imigratória do Brasil, aberta para o recebimento de estrangeiros, e a posição do país como
mercado econômico emergente, o que fomenta expectativas de conquista de trabalho, estudo e
estabilidade.
 No Haiti, o processo em curso de recuperação econômica e política, conduzido pela Minustah,
liderada por militares brasileiros, executa um grandioso projeto de implantação de zonas francas no
país, que ainda geram poucos empregos e continuam explorando o trabalhador local, que recebe
apenas U$ 4,00 (quatro) dólares por dia, a média do salário haitiano hoje. Ademais, é importante
considerar que, de acordo com estudos recentes, a força de trabalho haitiana é a mais barata
atualmente, inclusive mais que a chinesa. Desse modo, seja no seu próprio país ou em outros lugares
para onde tenta migrar em busca de uma vida melhor, o haitiano está sempre vulnerável a situações
de exploração.
 Diante desse panorama mundial, é importante observar e vislumbrar a totalidade do trabalho,
identificar e compreender as dinâmicas que criam as condições favoráveis ao surgimento e
manutenção do trabalho superexplorado ou análogo à escravidão na economia capitalista
contemporânea, desde o país ou região de saída até a nova terra de acolhimento do imigrante.
 O “sonho brasileiro”, fruto da necessidade de recomeçar a vida e, assim, poder ajudar a família, tende
fazer desses trabalhadores um alvo fácil do arbítrio de organizações criminosas, como as que operam
o tráfico de pessoas referente ao transporte de força de trabalho, e posteriormente dos próprios
empregadores no lugar de destino. A aspiração de fugir da falta de trabalho, educação, saúde,
habitação e segurança no seu país de origem, vem impulsionando a migração rumo ao Brasil, seja
pela via considerada legal ou ilegal. Com isso, a questão tornou-se um nicho de negócios altamente
lucrativo, estruturado internacionalmente.
 Com reduzida escolaridade e qualificação, a tendência desses imigrantes é a ocupação em postos de
trabalho marcados pela informalidade, precarização e superexploração. O mapa dos empregos no
Brasil revela que o aumento no volume de colocações vem ocorrendo, sobretudo, em categorias com
baixos salários e intensa rotatividade. As empresas contratantes da força de trabalho imigrante no
Acre, no caso os setores da agropecuária e da construção civil, são exemplo disso.

11
 As características específicas do trânsito haitiano na Amazônia Ocidental e o modo como isso tem
sido gerenciado politicamente pelo Brasil podem contribuir para que essa imigração represente um
padrão precário de inserção no mercado brasileiro, no qual a condição de imigrante – pobre, negro,
sem conhecimento da língua, indocumentado e endividamento – passa a incidir na própria divisão do
trabalho (Villen, 2012), ampliando a vulnerabilidade desse trabalhador diante de possíveis
empregadores.
 Ao receber, abrigar, alimentar e documentar esses imigrantes, mesmo em condições precárias, como
nos primeiros anos de acampamento, e de modo parcial, considerando que visto humanitário
conferido aos haitianos é provisório, o Estado brasileiro pactua com o circuito estruturado de
mobilidade do trabalho e acumulação de capital, mediante a exploração da força de trabalho. O
circuito de serviços públicos e acampamento moldado aos longo desses quatro anos de trânsito
intenso e ininterrupto de imigrantes pela região evidencia o papel do Estado como mediador
necessário na organização da força de trabalho a ser oferecida a baixo custo ao capital.
 Portanto, reedita-se no Brasil um sistema global, histórico e em alguns momentos imprescindível ao
capitalismo de recrutamento internacional de força de trabalho, dependendo das necessidades
importas pela dinâmica assumida pelo capital no período de sua mundialização. Submetidos a essa
lógica e tendo esses imigrantes procurado fugir para o Brasil, sob o espectro da fome e da miséria,
aqui eles passam a conviver sob o espectro do trabalho precário no limite do trabalho escravo
contemporâneo, demarcado por jornadas exaustivas, baixos salários, condições laborais e de moradia
degradantes, incluindo, em alguns casos, a retenção por dívida.
 No primeiro momento desse processo migratório, a entrada de haitianos no país era silenciosa e não
evidenciava o que se passava nos bastidores da relação entre patrão e empregado. Mas quando esse
trânsito se intensificou, a partir de 2012, tornou-se impossível esconder o número e a situação desses
imigrantes. Face ao temor da suspensão do visto e às ameaças pelo desconhecimento da proteção
legal, eles encontram dificuldades para protestar contra a baixa remuneração e as longas jornadas de
trabalho às quais são submetidos. Mesmo assim, já existem ações judiciais de combate à
superexploração do trabalho na agroindústria da carne e na construção civil, envolvendo
especialmente imigrantes. Sobre isso, é válido assinalar dois recentes casos de grande repercussão
relacionados a trabalho escravo de haitianos, registrados no país envolvendo empresas de construção
civil e imigrantes com passagem pela fronteira amazônica. Em junho de 2013, em Cuiabá (MT),
durante fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT) em obras do programa Minha Casa
Minha Vida, foram libertados 21 imigrantes alojados em condições degradantes. Já em novembro do
mesmo ano, em obras da mineradora sul-africana Anglo American, no município de Conceição do
Mato Dentro (MG), foram resgatados 100 haitianos, que segundo o MPT estavam abrigados
precariamente, em local similar a uma senzala. Todos esses 121 haitianos libertados entraram no
Brasil pela rota viabilizada pela rodovia Interoceânica até a Amazônia Ocidental e foram contratados
no acampamento instalado no Acre. Por outro lado, o Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo
está apurando pela primeira vez denúncias de exploração de haitianos em oficinas de costura,
situação análoga a que são submetidos imigrantes bolivianos. E também recentemente, uma decisão
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou o frigorífico Doux Frangosul, do Rio Grande do Sul,
a indenizar um congolês contratado para o abate halal que era vítima de insultos no ambiente de
trabalho. De acordo com os relatos dos autos, os muçulmanos eram tratados como “árabes sujos,
molengas e imprestáveis” e eram agredidos pelos chefes, que arremessavam frangos mortos quando
a meta diária de produção não era atingida.
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