COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

REQUERIMENTO N.º

, DE 2008.

(Tarcísio Zimmermann e Adão Pretto)

Requer sejam convidados o Sr. Secretário de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura, o Sr. Presidente
do Sindifumo, o Sr. Secretário de Agricultura Familiar do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Procuradora do
Trabalho, Dra. Margaret Matos de Carvalho a comparecer
a esta Comissão para esclarecer as recentes denúncias de
existência de trabalho infantil na produção de fumo e as
alternativas que o Estado está adotando para coibir este
tipo de trabalho a produção e comercialização do fumo no
Brasil .

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta
Comissão, sejam convidados a comparecer a este órgão técnico, em reunião de audiência
pública a realizar-se em data a ser agendada, o Sr. Secretário de Defesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura, o Sr Presidente do Sindifumo, o Secretário de Agricultura Familiar
do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Procuradora do Trabalho, Dra. Margaret
Matos para esclarecer as recentes denúncias de existência de trabalho infantil na produção
de fumo e as alternativas que o Estado está adotando para coibir este tipo de trabalho a
produção e comercialização do fumo no Brasil.
JUSTIFICATIVA

No dia 18 de maio no programa Fantástica da Rede Globo apresentou uma
matéria sobre a denúncia do uso de trabalho infantil na produção de fumo e suas
conseqüências.
O Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da Nona
Região – em dezembro de 2007, apresentou ação pública contra a Empresa Souza Cruz, a
Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) e o Sindicato das Indústrias do Fumo
(SINDIFUMO).
A cultura do fumo na região sul atinge mais de 800 municípios e mais de 900 mil
pessoas no meio rural, que na safra 2006/2007 produziram 744 toneladas de fumo, quase na
sua totalidade para exportação.
E a execução desta atividade com o uso de trabalho infantil, prática condenada
no mundo inteiro, não só compromete a imagem do Brasil no exterior, como deve merecer o
mais amplo esclarecimento por parte deste Parlamento através de suas comissões

temáticas. Com este objetivo é que conclamamos os nobres pares para aprovarem o
presente requerimento.
Sala da Comissão, em 26 de maio de 2008.

Deputado Tarcísio Zimmermann – PT/RS

Deputado Adão Pretto- PT/RS

