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RIO - Eles são levados para trabalhar longe da sua terra, chegam lá com
dívidas que o salário precário não consegue pagar, endividam-se ainda mais
para comer. Alguns apanham. São os escravos contemporâneos. E 81%
deles são “não brancos”, aponta pesquisa encomendada pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e realizada por um grupo de pesquisa da
UFRJ. Segundo o estudo, que entrevistou trabalhadores em condições
análogas à escravidão resgatados por operações de fiscalização do
Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho (MPT), um
quinto dos resgatados é da cor preta, e 62%, pardos. Em 2012, 2.560
trabalhadores foram encontrados nessa situação no Brasil.

— O percentual de não brancos entre os escravizados de hoje é bem maior
do que aquele na população brasileira (51%), e maior até do que os de
Norte e Nordeste, que têm os percentuais de não brancos mais altos no
país — diz o padre e antropólogo Ricardo Rezende, do Grupo de Pesquisa
Trabalho Escravo Contemporâneo (Gptec), professor da UFRJ e um dos
supervisores da pesquisa, publicada em 2011.

125 anos de Abolição: Escravidão
moderna mira hoje a pobreza

Oito em dez libertos, no entanto, ainda são pretos ou pardos
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VÍDEO 125 anos da abolição dos escravos, por Fernanda da Escóssia

VÍDEO No Vale do Paraíba, marcas do passado

VÍDEO Repórter Chico Otávio fala sobre os 125 anos da abolição

Linha do Tempo: Da escravidão à luta contra a desigualdade

Bisneto de escravo liberto há 125 anos conta saga de sua família da senzala à
Academia

125 anos de Abolição: Família avança no ritmo do progresso do Brasil

A árvore genealógica da família Machado

Histórias de heróis anônimos

125 anos de Abolição: Vestígios do Ciclo do Café devem ressurgir em escavações
planejadas

125 anos de Abolição: No encontro de bisnetos, passado e futuro de um país

Isabel: uma princesa avessa à política

125 anos de Abolição: Maioria dos negros já é de classe média

Em 14 dos 27 estados,
Assembleias Legislativas
mantêm salários em sigilo

Casas não informam folhas de pagamento em
sites; só Rio de Janeiro e Espírito Santo
cumprem integralmente a lei

Operação do Procon lacra 12 ônibus
com irregularidades

Empresas da Zona Norte do Rio e de São
Gonçalo são os alvos da ação. Extintores de
incêndio defeituosos e elevadores para
cadeirantes inoperantes foram alguns dos
problemas encontrados nos coletivos
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1 Tiroteio em Nova Orleans
deixa 19 feridos em
desfile do Dia das Mães

2 Mistura de ritmos embala
as noites nas favelas do
Rio

3 Mega-Sena: duas pessoas acertam
dezenas do sorteio deste sábado
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Ent rar Você precisa estar conectado ao
Facebook para ver as atividades

recentes de seus amigos.

Am er icana larga vida saudável e
sonha ser  Obesa Mais  Bonita da
w eb - Fernando Moreira: O Globo
6.788 pessoas recommended isto.

Mascote bras ileira 'Sr . Tes tículos '
é r idicular izada em  s ite am er icano
- Fernando Moreira: O Globo
9.020 pessoas recommended isto.

‘Minha reação foi de orgulho e
felicidade’, diz José Júnior  sobre
pr isão de pas tor  Marcos
2.808 pessoas recommended isto.

Transexual dir ige escola no
Paraná após  eleição dem ocrática
4.169 pessoas recommended isto.

Lady Gaga no Projeto Secreto de
Madonna? - Ronald Villardo: O
Globo
165 pessoas recommended isto.

Governo de SP lança bolsa para
usuár ios  de crack
4.454 pessoas recommended isto.

Pas tor  Marcos  pode ter  es tuprado
ao m enos  outras  20 m ulheres
6.139 pessoas recommended isto.

Luana Piovani não gos tou
4.313 pessoas recommended isto.

Reurbanização da Avenida Rio
Branco com eça em  setem bro
204 pessoas recommended isto.

Vis ita do Papa Francisco ao Bras il
cus tará R$ 118 m ilhões
1.278 pessoas recommended isto.

Golf inho 'pede' ajuda a
m ergulhador  para se livrar  de
anzol e linha - Fernando Moreira: O

Também o percentual de pretos é “2,5 vezes superior ao da população
brasileira (6,9%)”, diz o estudo, sendo também maior do que o da Bahia
(15,7%), com o maior percentual de negros no país.

— Até o século XIX, o recorte para a escravidão era a cor. Agora é a
pobreza. Mas dentro dela há o recorte de cor, porque, como os negros são
mais presentes na população pobre, estão mais vulneráveis a esse
aliciamento — diz Rezende.

Segundo o coordenador nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do
MPT, Jonas Moreno, mais da metade dos trabalhadores resgatados nas
fiscalizações é analfabeta, e sai, principalmente, do Piauí e do Maranhão.

Francisco de Assis Félix, negro e analfabeto — “além do nome, não sei
nada” —, é de Barras de Maratauã, “maior exportadora de escravos do Piauí
e uma das maiores do país”, diz o auditor do Trabalho Paulo César Lima, do
Piauí. Félix foi escravizado no Pará:

— A gente trabalhava das 4h às 19h. Ninguém podia sair da fazenda; um que
quis sair, bateram. E, para comer carne, a gente tinha que caçar tatu.

— Já encontramos comida em latas de soda cáustica e de tinta, e pessoas
vivendo em barracas na floresta — lembra Roberto Ruy Rutowitcz,
procurador do MPT no Pará, que defende a aprovação da PEC do Trabalho
Escravo.

Professora de História da UFF, Ângela de Castro Gomes destaca o termo
“trabalho escravo”, usado aqui desde os anos 70:

— Não é fortuito. Podia ser “trabalho forçado”, como usa a OIT. Mas falar
“trabalho escravo” é uma metáfora que tem força, porque mobiliza a
memória nacional. E uma memória ligada ao primeiro grande movimento
social do país, o abolicionismo.
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Uma década de avanços nos indicadores de desigualdade racial

Links patrocinados

Tentando Engravidar?

A Engravida te ajuda a realizar esse sonho. Conheça os
Métodos!

Engravida.com.br

MAIS DE PAÍS

Em 14 Assembleias Legislativas, salários em sigilo

Só 27 das 100 maiores cidades do país têm portais com dados públicos

Desarmamento é menor na região Norte do Brasil

Promotor do caso PC Farias descarta nova denúncia

Polícia Federal apreende meia tonelada de cocaína em São Paulo

Dilma enfrenta desafios em Minas Gerais, São Paulo e Rio

Trânsito do Leblon enfrenta teste

'O último exorcismo'
aterroriza nas telonas

CINEMA

VOCÊ PODE ESTAR INTERESSADO

Projeto relembra legado dos negros
no Centro da cidade

Tw eetTw eet 1 0Recomendar 24

http://oglobo.globo.com/mundo/tiroteio-em-nova-orleans-deixa-19-feridos-em-desfile-do-dia-das-maes-8369044
http://oglobo.globo.com/rio/mistura-de-ritmos-embala-as-noites-nas-favelas-do-rio-8365454
http://oglobo.globo.com/pais/mega-sena-duas-pessoas-acertam-dezenas-do-sorteio-deste-sabado-8365844
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2F125-anos-de-abolicao-escravidao-moderna-mira-hoje-pobreza-8346747&region=follow_link&screen_name=OGloboPolitica&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www.facebook.com/jornaloglobo
http://www.facebook.com/jornaloglobo
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fblogs%2Fpagenotfound%2Fposts%2F2013%2F05%2F09%2Famericana-larga-vida-saudavel-sonha-ser-obesa-mais-bonita-da-web-496064.asp&h=RAQGD5Zgw&enc=AZOGb1291VXePC1FG5E1IZDjOIvdWPxnimsd8Kf8bNJ4uZWSnJk875PfWdxlwTVXjGydRqBgj_UBf-OE_tEN94-djm92b_e6-lXk-eXm5ImKI751b40Y7p5an92uN05IAeWEuqjqla5m2QfHqf4fiZgY0F_bAp7joKUDa2bd8LP-kepQTNHEErTPNtcjU0qwmhk4f3H5qLsC89xvCGq6E3xCmYem5pIi4JsrmK6B_p_fbpKT-wq4ZNp8uTCjW1ItWuE&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fblogs%2Fpagenotfound%2Fposts%2F2013%2F05%2F08%2Fmascote-brasileira-sr-testiculos-ridicularizada-em-site-americano-495937.asp&h=tAQHVZRQJ&enc=AZOc0Hyu-bQTBxrGARLxfUlBOpDotwujAwjxtE3-Wz27H5X6A1ee5zAmEyAv9BBJrYAHH72f2apu5eE3WdxthDwkYRZI7Gyh-jIJrrtR39jisLQHYDAtqnOSEROqNtDHZdzK186fgqMJ0fpHJd5QrNECy-8Os7WQyvox2dKIjehs59Yai6eY5pQU45CBrO1WUdzvdcHbR_A7dwhyoapk61IVmBShAI8TScJlueWdepqNMbZjirEyPAjwT8Jkr6DJ6tc&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Frio%2Fminha-reacao-foi-de-orgulho-felicidade-diz-jose-junior-sobre-prisao-de-pastor-marcos-8361014&h=eAQH2em0g&enc=AZNN-ut8eauEjuk2SV8iKS94PG8xP992tjtMyx-HnppLhRVbS-3TKS2m415fD05VaA1ZVrJrnHRbTqHbiu8Ovf5X8pwd3CQro0Wr4lDyYKw1kZbYXK7bV-91kPUT2BDindT0rbfyaMUgWoXWmkYi9gMF7DhZztEbkAdkgibKzNF-5tzVTdZV0I0jLh515z4jLuTqigGcLPU3RzR4cigPvTdAfHIkdIrVsOYAmRPHQNsYz7wEjPLg0ABVAww4N_shJ2g&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feducacao%2Ftransexual-dirige-escola-no-parana-apos-eleicao-democratica-8353117&h=2AQEkVFjP&enc=AZPY-_scYqAim3hUV2i77KolsGFyHXLXUNujr2QT5ltGcuMvsWVT8t-J6-B_ibnvngXxR35tVFvfaAYyPJnPfJjQKR-jG7t8Z91YvMv5Kjiie9vbLf5NtgHRcAenttIbY9GeMPcXmSJm36LVOJoGLcs-rIdbNv0ifBiDQFZWQs0xLH8g3mQBLDwFHbiQq-LFtm0ZgUOulTp6-7_k0izEhInQMPbmZjOirLuKkfPWWNyOl553vFOfi7BSJ9kH5NlWmMY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fblogs%2Fpagenotfound%2Fposts%2F2013%2F05%2F09%2Famericana-larga-vida-saudavel-sonha-ser-obesa-mais-bonita-da-web-496064.asp&h=tAQHVZRQJ&enc=AZMkd-jium53bL1I1zEZeSVSC-Z8k8pbGKc3kWmCxkGCbJ2t_pBnObgBhiJvvj4RL7268AwvaS-1yEqoFfT96zvvImXUa0UkdrKaj2nStnKZxRCFiU42z7AtD9Nyd6i-qBzM3vdYGqsWSoALF9jN-CN2Z-jqXj_4dD3AZGWi1w5tuU-XgXd4RG2BTpmt-robdHK4e6f22DsVKwkBuKy9tOLwRXbS7WzN2oGqmBhhrnUZ3CiypPA6aOWATnudK9dHSME&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fblogs%2Fpagenotfound%2Fposts%2F2013%2F05%2F08%2Fmascote-brasileira-sr-testiculos-ridicularizada-em-site-americano-495937.asp&h=HAQE6Pnh4&enc=AZNFDzv_GzmgPmfL_etton5J6y8zBbK5vOnCVQkxD1XYz9z3WmwFNO3lvGolX44Kfmj3vdSXnssgsnPKb8w6IH2H7HMwrtjVgX9nj5jDO47FZG1q7i911qPM5sGBCsOxNYqSd18fwPqSSF88q7xL8ba0YK4CEbtm3FiZl45mdC9aHBTKQiz7Zg5OEFyFd9N_ZRNXHMeFYKtW8AoRQ_g7ZIgg3AdbDv9tHs5waucC6jbj3lLohuHXXgy9ljcQ1wS_CAI&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Frio%2Fminha-reacao-foi-de-orgulho-felicidade-diz-jose-junior-sobre-prisao-de-pastor-marcos-8361014&h=YAQGxMZ1S&enc=AZN2KE7GYuJzghshuM1UKLVFPXMXnSwL5-frARJyo9rEHfSvlo5dwNW8wNE7gVG5797ShhtwlFnEBJfLzQGZT7FCNRhqiQjm1cuwZHdaPdKbGEjGCNsenEY-CHfuh54TDm5vJHY0N28i40peyOMaC-hT7KqxO3wpBpZVXB4YNBCuVhdPtwaizQRS34Ls4QLrz7IA4-suvQAL2NVh_0Qg89VLzyHVetyUywdsBTaX-3rz_f1pXUptTiZjvQ_zXi-DlG0&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feducacao%2Ftransexual-dirige-escola-no-parana-apos-eleicao-democratica-8353117&h=hAQFd6wz6&enc=AZPZEkrBzQFhv0d35qGsUAayK20jdEURlC5SbIXRWOh64Li2JySAsDzU73jDAlfE_DOh5SKawC_WkpGdah9rU4DlnBK8fn54KPbeFSrjv4Z9IeqC_dFqyVOvkaDZJXlf7lXa32E9YrLHkwHA9XkuUbX0LJ05tGmeVXokiMlDxZRmRe9y_dvjyo0DcuewxPfz6DyuvidxYrI2i4t3rvXtmLuWTsYs6L7LGfWfwSMIdI2yUfUdjulpneLFI0l07160Izg&s=1
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/politica/pais/materia/L32/1148542205/x21/ocg/privalia_130401_globo_rein_ros/banogloboretangulocamilaklein_normal.html/7353424538314673624f6b4142484c50
http://oglobo.globo.com/pais/so-27-das-100-maiores-cidades-do-pais-tem-portais-com-dados-publicos-8370511
http://oglobo.globo.com/pais/bisneto-de-escravo-liberto-ha-125-anos-conta-saga-de-sua-familia-da-senzala-academia-8344364
http://oglobo.globo.com/infograficos/desigualdade-racial-avancos/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6IYrNNiQUe_aPIbT0AGxqIC4BM36vbsD_fWgrEL1xvfRiwEQASDEkJwTULjkla4FYM3w7oCsA6ABr8Hx6QPIAQGpAt8g6yyomKA-qAMBqgSkAU_QCGaE-vY8EKgD96SnAl0qiQWr0r66HZ7i40hOqn3NntaUtq3NC58p-xle4JPlDPInzb0H7RUdJBmpja4jr1ZOwfnD5MUmqoOqqn4jqvmBAv7RqfNW4qPqnFBdliJFd4K2yKOZzLHe5qWzlcYCgESVNkchrz4epIx9Zs67tpF3ZeS5IqS9_FDypmvGLdBwrgzFdivuu-fkGbt88ONsuYUk6dAUiAYBgAe5vo4W&num=1&cid=5GhmfrqLbWFbXjgUOOKboUuJ&sig=AOD64_1sZB-cen4A1LFHMxEwU1jEAl9KPw&client=ca-infoglobo&adurl=http://engravida.com.br
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6IYrNNiQUe_aPIbT0AGxqIC4BM36vbsD_fWgrEL1xvfRiwEQASDEkJwTULjkla4FYM3w7oCsA6ABr8Hx6QPIAQGpAt8g6yyomKA-qAMBqgSkAU_QCGaE-vY8EKgD96SnAl0qiQWr0r66HZ7i40hOqn3NntaUtq3NC58p-xle4JPlDPInzb0H7RUdJBmpja4jr1ZOwfnD5MUmqoOqqn4jqvmBAv7RqfNW4qPqnFBdliJFd4K2yKOZzLHe5qWzlcYCgESVNkchrz4epIx9Zs67tpF3ZeS5IqS9_FDypmvGLdBwrgzFdivuu-fkGbt88ONsuYUk6dAUiAYBgAe5vo4W&num=1&cid=5GhmfrqLbWFbXjgUOOKboUuJ&sig=AOD64_1sZB-cen4A1LFHMxEwU1jEAl9KPw&client=ca-infoglobo&adurl=http://engravida.com.br
http://oglobo.globo.com/pais/125-anos-de-abolicao-escravidao-moderna-mira-hoje-pobreza-8346747?service=print
http://oglobo.globo.com/pais/ultimas-noticias
http://oglobo.globo.com/pais/em-14-assembleias-legislativas-salarios-em-sigilo-8370561
http://oglobo.globo.com/pais/so-27-das-100-maiores-cidades-do-pais-tem-portais-com-dados-publicos-8370511
http://oglobo.globo.com/pais/desarmamento-menor-na-regiao-norte-do-brasil-8370599
http://oglobo.globo.com/pais/promotor-do-caso-pc-farias-descarta-nova-denuncia-8368900
http://oglobo.globo.com/pais/policia-federal-apreende-meia-tonelada-de-cocaina-em-sao-paulo-8368948
http://oglobo.globo.com/pais/dilma-enfrenta-desafios-em-minas-gerais-sao-paulo-rio-8365270
http://oglobo.globo.com/rio/transito-do-leblon-passa-por-teste-apos-abertura-de-ponte-provisoria-8370741
http://rioshow.oglobo.globo.com/cinema/home.aspx
http://oglobo.globo.com/rio/projeto-relembra-legado-dos-negros-no-centro-da-cidade-8370850?zunnit-rec=8370850&z-case=161&origin_id=N:8346747
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2F125-anos-de-abolicao-escravidao-moderna-mira-hoje-pobreza-8346747&related=RadiodoMoreno&text=125%20anos%20de%20Aboli%C3%A7%C3%A3o%3A%20Escravid%C3%A3o%20moderna%20mira%20hoje%20a%20pobreza%20-%20Jornal%20O%20Globo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2F125-anos-de-abolicao-escravidao-moderna-mira-hoje-pobreza-8346747&via=JornalOGlobo
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2F125-anos-de-abolicao-escravidao-moderna-mira-hoje-pobreza-8346747
http://oglobo.globo.com/pais/125-anos-de-abolicao-escravidao-moderna-mira-hoje-pobreza-8346747#
http://rioshow.oglobo.globo.com/aspx/geral/home_principal.aspx



