
 
ALOJAMENTOS DO SETOR CANAVIEIRO UMA EXPERIÊNCIA 
INTERINSTITUCIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
NA REGIÃO DE PIRACICABA SP  

Introdução: O corte manual da cana de açúcar vem sendo objeto de preocupação dos órgãos públicos 

e da sociedade civil por expor trabalhadores migrantes a riscos nos locais de trabalho, nos alojamentos 

precários e nas condições sub-humanas de moradia. Mortes por exaustão vêm sendo acompanhadas 

por estudos e pesquisas e merecem atenção da vigilância do setor saúde. A migração imposta pelo 

setor canavieiro traz vários problemas aos municípios transformando-os em “cidades dormitórios” com 

graves conseqüências sociais e ambientais. Em 2006 o CEREST Piracicaba juntamente com outros 

órgãos públicos como as Visas Municipais, o MTE Piracicaba e MPT da 15ª Região, juntaram-se ao 

Fórum da Cidadania, Justiça e Cultura de Paz com a finalidade de fomentar discussões e garantir 

condições dignas aos cortadores de cana. Ações ágeis de vigilância foram iniciadas nos locais de 

moradia, com vistas a coibir práticas de precarização. Objetivo: relatar e discutir a experiência em 

andamento. Método: O Fórum criou uma central de informação para o acolhimento de denuncias e 

busca ativa de casos de irregularidades, encaminhando-os aos órgãos competentes para seu pronto 

equacionamento. Resultados: Foram assinados Termos de Ajuste de Conduta (TAC) que foram 

construídos pelos atores envolvidos e acatados por 28 municípios da Região. Os TACs padronizaram, 

através de Check-list comum, as ações das Visas municipais, estabelecendo fluxos de mapeamento e 

de envio regular de relatórios de vigilância ao Ministério Público do Trabalho que os torna públicos em 

sua plataforma virtual. . Em 2008 foram constatadas 137 irregularidades em 87 locais vistoriados, com

 

ampla divulgação. Conclusão: O Fórum conseguiu colocar na agenda regional e na mídia o tema dos 

alojamentos e a terceirização predatória praticada no setor. A experiência se desenvolve em sintonia 

com o Sistema de Vigilância em Acidentes do Trabalho conduzida pelo CEREST Piracicaba e revela o 

acerto das ações intersetoriais, do controle social, da participação das universidades, como 

preconizado na Portaria MS 10.083/98 que estabelece as diretrizes da Vigilância em Saúde do 

Trabalhador.  
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