
 

 

 

 

 

 

 

 

  

O setor sucroalcooleiro tem sido palco de controvérsias socioambientais, tendo em vista o contraste entre 

sua importância econômica e política e os impactos já atestados ao meio ambiente, à saúde pública e à 

saúde dos trabalhadores em diversos estudos e pesquisas. 

A importância estratégica do setor para o país e para o estado de São Paulo é demonstrada seja pela área 

territorial que abrange cerca de 8.811 mil hectares, seja pelo fato de moer o equivalente a 658.822 

milhões de toneladas de cana na safra 2013/2014. Mais da metade da produção de açúcar e álcool do país 

vem do estado de São Paulo que, segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 

concentra 42,9% das usinas. 

As mortes por exaustão, acidentes de trabalho, perda precoce da capacidade laboral, poluição e seus 

efeitos na saúde pública questionam o discurso oficial de um etanol "verde". Nas origens dessa tragédia 

estariam o excesso de trabalho e a fadiga incentivada por pagamento e premiações por produção, que 

parecem persistir mesmo no processo de colheita mecanizado. 

Para tratar do tema teremos a participação de José Roberto Pereira Novaes e da Universidade Federal do 

rio de Janeiro e Maria A. Moraes Silva, PPG/SOCIOLOGIA/UFSCAR E PPG/GEOGRAFIA/UNESP/PP que 

ajudarão a estimular o debate com os presentes. Participe e divulgue.  

 

Dia 12 de agosto, quarta-feira, das 8:30 às 16:00h 
Local: Câmara Municipal de Piracicaba.   

Coordenação do evento: Simone Alves dos Santos–DVST/CEREST/CVS 

Programação:  

8:30 h -  Mesa: Saúde do Trabalhador e Cana: Perspectiva para o Futuro 

Palestrante: José Roberto Pereira Novaes  - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Palestrante: Maria A. Moraes Silva, PPG/SOCIOLOGIA/UFSCAR E PPG/GEOGRAFIA/UNESP/Presidente 

Prudente 

11:00h – Debate  

12:00h – Almoço   

13:00h – Apresentação de casos (acidentes rurais) analisados pelos CEREST’s de Bauru e São João da 

Boa Vista 

16:00h -  encerramento.  

 

• Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: 

www.forumat.net.br 

• O encontro será gravado e, posteriormente, disponibilizado no IPTV. USP e no canal do Youtube. 

• As inscrições são livres (vagas limitadas em função do tamanho do auditório). 

 

Apoio: Escola Sindical do DIEESE, Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; CEREST Piracicaba; 

DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público do Trabalho da 15ª Região; FAPESP Proc. 12-04721-1; ANAMATRA.   

Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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TEMA: Saúde do Trabalhador Canavieiro: Perspectivas para 

o Futuro 
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