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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

Resumo: Este artigo discute as condições de trabalho dos cortadores de cana que residem no município de Jequiá da
Praia, Alagoas  Brasil, considerandose o perfil, o pagamento por produção e a saúde destes no contexto da
agroindústria canavieira alagoana. Tratase de uma pesquisa de caráter descritivo, do tipo qualitativa e que também
se referencia em dados estatísticos. Utilizouse de fontes bibliográfica, documental e de campo. Além de material
obtido por meio da leitura de livros, periódicos, artigos e revistas especializadas, também se utilizou de legislações
trabalhistas (Consolidação das Leis do Trabalho; Constituição Federal de 1988 e Norma Regulamentadora de
Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração florestal e Aquicultura – NR31) e
da realização de entrevistas com 14 cortadores de cana residentes no referido município e que trabalharam entre os
anos de 2008 e 2016 em diversas empresas do estado.

Palavras-chave: Cortadores de canadeaçúcar; Condições de trabalho; Alagoas.

Abstract: This paper discusses the working conditions of sugarcane cutters residing in the municipality of Jequiá da
Praia, Alagoas  Brazil, considering the profile, payment for production and health of these in the context of the Alagoas
sugar cane agroindustry. It is a descriptive research, of the qualitative type and that is also referenced in statistical
data. Bibliographical, documentary and field sources were used. In addition to material obtained through the reading of
books, periodicals, articles and specialized magazines, labor legislation was also used (Consolidation of Labor Laws,
Federal Constitution of 1988 and Regulatory Norm of Safety and Health at Work in Agriculture, Livestock, Forestry,
Forest Exploration and Aquaculture (NR31) and interviews with 14 sugarcane cutters residing in the municipality, who
worked between 2008 and 2016 in several companies in the state.

Keywords: Cutters of sugar cane; Work conditions; Alagoas.

Introdução

Esta pesquisa é resultado da dissertação de mestrado intitulada “As condições de trabalho dos cortadores de
canadeaçúcar em Alagoas e os mecanismos de fiscalização dos direitos trabalhistas” apresentada ao Programa de
PósGraduação em Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Para efeitos desse artigo serão analisadas as
condições de trabalho dos cortadores de cana que residem em Jequiá da Praia, Alagoas  Brasil, considerandose o
perfil, o pagamento por produção e a saúde destes no contexto da agroindústria canavieira alagoana.

Tratase de uma pesquisa de caráter descritivo, do tipo qualitativa, mas que também se referencia em dados
estatísticos. Utilizouse de fontes bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada através
de livros, periódicos, artigos e revistas especializadas; a documental ocorreu por meio da utilização de legislações
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trabalhistas (Consolidação das Leis do Trabalho; Constituição Federal de 1988 e Norma Regulamentadora 31); e a de
campo se deu com a realização de entrevistas envolvendo 14 cortadores de cana residentes no município de Jequiá
da Praia, no litoral sul do estado de Alagoas que trabalharam entre os anos de 2008 e 2016 em diversas empresas do
estado. As entrevistas foram feitas no município de Jequiá da Praia pelo fato de estar localizado próximo a várias
usinas/destilarias e, consequentemente, agregar muitos trabalhadores que vivem do corte da cana. Para a escolha
dos entrevistados foi utilizada a técnica Bola de Neve que chegou ao ponto de saturação com 14 entrevistas.

A agroindústria canavieira alagoana e o trabalho dos cortadores de cana-de-açúcar

Na história de Alagoas a presença da canadeaçúcar é de extrema importância desde o período da colonização.
Como ressalta Albuquerque (2009, p. 28), “a cana é a alma das Alagoas” que desde a criação dos primeiros engenhos
no século XVI até o surgimento das primeiras usinas no final do século XIX, “parece impossível pensar o Estado sem
ela. Mesmo nos momentos de crise dessa atividade não se buscam com firmeza alternativas econômicas para
substituíla” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 29).

Grande parte das propriedades de terra em Alagoas é controlada pelo poder econômico e político dos usineiros. Estas
usinas, originárias da decadência do engenho no final do século XIX, são controladas por grupos de famílias da
mesma linhagem. A maioria dos seus proprietários ou sócios fazem ou já fizeram parte de cargos políticos como
senadores, deputados federal e estadual e até governadores, cujo envolvimento na vida política e econômica acaba
expandindo seus negócios em outros estados brasileiros. O setor da agroindústria canavieira em Alagoas também é
conhecido por financiar campanhas políticas, o que denota o caráter de influência nesta esfera (PADILHA, 2011).
Como salienta Albuquerque (2009, p. 19):

Analisando o fenômeno do poder de mando na política local por alguns grupos familiares,
percebemos que quem detém o poder econômico passa quase que automaticamente,
salvo raras exceções, a exercer o comando político local e alguns municípios se tornam
verdadeiras propriedades das grandes famílias.

Os antigos senhores de engenhos, hoje usineiros, possuem influência política como marca histórica forte, pois foi
dentro das casas grandes que nasceu e cresceu o poder da política do estado alagoano, tendo o senhor de engenho
espalhado o seu prestígio do litoral ao sertão. Logo, “as famílias mais tradicionais e as oligarquias políticas mais
consolidadas têm as suas raízes fincadas na propriedade da terra e sua história melada no açúcar” (ALBUQUERQUE,
2009, p. 30).

Mais de 60% das terras alagoanas pertencem apenas a 3% dos proprietários e aproximadamente 40% das terras
estão nas mãos de cerca de 97% de pequenos e médios proprietários. A atividade da indústria da canadeaçúcar,
produção de açúcar e álcool no estado é a que mais prospera, tendo suas instalações no setor rural
(ALBUQUERQUE, 2009).

No ano de 2011 existiam em Alagoas cerca de 24 grandes usinas[1], em sua maioria controladas por pessoas que
advém, em sua maioria, de uma mesma linhagem familiar. Levandose em consideração a falência de algumas
usinas, atualmente são contabilizadas 19 usinas e destilarias e podese perceber que a burguesia continua com o
domínio dos três poderes do estado e isso acaba por gerar um quadro de desrespeito às leis vigentes, confundindo os
patrimônios público e privado dos governantes em detrimento dos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. Isso
acontece porque em Alagoas, o Estado de Direito existe por exigência formal, porém, essas formalidades são
acompanhadas de um quase completo desrespeito às leis (LESSA, 2011; SINDAÇÚCAR ALAGOAS, 2017).

Toda indústria canavieira conta com a presença de trabalhadores que vivem, em sua maioria, em condições
degradantes de trabalho. Nos canaviais nordestinos e de Alagoas por exemplo, existem duas categorias de
trabalhadores: aqueles que trabalham protegidos pelas leis trabalhistas, ou seja, com carteira de trabalho assinada,
com contrato de trabalho estabelecido por tempo indeterminado e com direitos trabalhistas e previdenciários; e
aqueles que trabalham sem carteira de trabalho assinada, sem a proteção dos direitos. É comum que a maioria destes
trabalhadores do corte da cana esteja em situação de clandestinidade, sem carteira de trabalho assinada[2]; que
morem próximo às usinas ou até mesmo distantes; que sejam recrutados por intermediários, conhecidos como
“gatos”, ou selecionados por firmas empreiteiras que não formalizam os contratos de trabalhos. Existem também
aqueles que são safristas mantendo contrato diretamente com a usina, porém de curta duração (BRASIL, 2005a).
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No mundo do trabalho dos canavieiros, e especificamente no estado de Alagoas, o processo de emergência e
formalização dos direitos acontece ao lado da intensificação da produção e exploração do trabalho, uma vez que para
o trabalhador conseguir um emprego e permanecer nele é exigido um alto grau de produtividade diária. Essa condição
empregatícia redimensionou a retrógrada instabilidade do canavieiro informal, o que fez com que na
contemporaneidade fossem produzidos movimentos de inserção empregatícia de caráter flexível ou pendular[3]
(QUEIROZ, 2013).

É importante ressaltar que parte da mão de obra empregada nos canaviais advém dos contratos de trabalhadores
migrantes, oriundos de regiões pobres do Brasil e que acabam aceitando qualquer condição de trabalho oferecida.
Nasser e Silva (2016, p. 56) afirmam com relação a esses trabalhadores que “[...] utilizandose da necessidade delas,
os contratantes ofertam condições muito precárias para a moradia, alimentação e trabalho induzindo assim para o
descumprimento da própria legislação trabalhista [...]”.

Na agroindústria canavieira brasileira o cortador de cana trabalha cerca de 12 horas por dia. Os do sexo masculino
cortam até 14 toneladas/dia e os do sexo feminino até 10 toneladas, por isso esse trabalho é um dos mais cansativos
no meio rural. Além disso, são frequentes os riscos a que estão submetidos: ambiente de trabalho precário e insalubre
que pode ser caracterizado pela exposição à poeira, fuligem e altas temperaturas; ausência de instalações sanitárias e
refeitórios; transporte precário e realizado em carrocerias de camionetes  “pau de arara”; ausência de equipamentos
de proteção individual  luvas, botas etc.; além de exposição a animais peçonhentos, intoxicação por agrotóxicos e
falta de treinamento para utilização de utensílios de trabalho (IAMAMOTO, 2001; FERRARI, 2010; SANTOS; SOUZA,
2012).

O acidente de trabalho também é um ponto importante a ser destacado. Em Alagoas foram registrados em 2012,
3.344 casos de acidentes, o que representou 59% do total de acidentes no estado, sendo 05 deles fatais. Desse total,
2190 casos de acidentes de trabalho envolveram o trabalhador da cultura de canadeaçúcar que sofreu acidentes
relacionados ao trajeto (3.9%), doença (0.4%) e típico (95.7%), sendo os membros superiores, inferiores e cabeça as
partes mais atingidas. Em São Miguel dos Campos foram registrados 381 acidentes; em Jequiá da Praia 377 e em
Coruripe 294 e duas mortes, municípios estes onde se encontram importantes usinas de Alagoas (BRASIL, 2013)[4].

As condições degradantes de trabalho são legitimadas pelas práticas de exploração do cortador de cana pelo seu
empregador, o usineiro, demostrando que há uma contradição entre o estabelecimento de direitos e acordos coletivos
e sua real efetivação. Isso vem se acentuando com a adoção do ideário neoliberal e as mudanças que estão se
processando no mundo do trabalho diante do processo de reestruturação produtiva, do estabelecimento de novas
formas de valorização e acumulação de lucros, tornando o mercado de trabalho cada vez mais precarizado e
colocandose em jogo as condições de trabalho e os direitos dos trabalhadores através de uma lógica de
racionalização econômica.

O debate da precarização do trabalho, da saúde, da exploração do trabalhador e das condições gerais de trabalho no
meio rural é, portanto, indissociável do debate da intensificação da atividade laborativa que se tornou juridicamente
institucionalizado através da flexibilização dos direitos trabalhistas no final da década de 1990 (PLANCHEREL et al,
2011). Assim, o que acontece na atualidade é que a formalização do trabalho, por exemplo, muitas vezes obscurece a
contradição entre o capital e o trabalho, encobrindo a exploração que se efetiva nos ambientes de trabalho e todo o
negligenciamento que ocorre nas relações de trabalho entre empregador e empregado.

As condições de trabalho dos cortadores de cana residentes em Jequiá da Praia: perfil, pagamento por
produção e a saúde dos trabalhadores

Os resultados da pesquisa mostraram que todos os entrevistados eram homens que no máximo conseguiram atingir o
ensino médio completo (21,43%). 50% possuíam o ensino fundamental incompleto; 7,14% o fundamental completo,
14,29% tinham o ensino médio incompleto e 7,14% eram analfabetos. Os cortadores de cana entrevistados são
pessoas jovens, com idade entre 22 e 45 anos, de modo que 50% deles têm entre 20 e 29 anos; 35,71% entre 30 e 39
anos e 14,29% estão na faixa etária entre 40 e 49 anos. Residem em casas com até 05 cômodos, sendo sua família,
na maioria das vezes, composta pela esposa e filhos. 14,29% deles não têm filhos; 71,42% possuem entre 01 e 02
filhos e 14,29% entre 03 e 04 filhos.
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No que se refere à trajetória laboral 21,43% dos entrevistados relataram que trabalharam em apenas uma safra;
14,29% em duas e 64,28% em mais de três safras. 21,43% foram contratados por uma única usina/destilaria; 35,71%
em duas; 7,14% em três e 35,72 % em mais de três. Como diz Ianni (2004), o cortador de cana pode ser considerado
como boiafria, já que recebe salário de acordo com a tarefa ou empreita firmada e é contratado por tempo
determinado, que não chega a ultrapassar o período de 01 ano. Tem que possuir habilidade e produtividade, uma vez
que pode ser substituído por outro com maior eficiência. Conforme analisam Bezerra e Tavares (2016, p. 571), essa é
uma atividade na qual “[...] O dispêndio de energia física é excessivo, desgastante, doloroso. Tratase de um cotidiano
marcado por vidas cinzentas que traduzem uma vivência cristalizada no cansaço, expressa no conjunto das relações
sociais”.

Os dados mostram que a grande maioria dos entrevistados (72%) trabalha 8h/dia no corte da cana. Percentuais de
14% indicaram a duração de 7h e 14% de 9h. Se considerados os dados relativos às horas trabalhadas, podese
afirmar que estão na média geral do tempo de trabalho dos trabalhadores brasileiros (8 horas) e conforme o que
consta na legislação (CLT). Porém, fora o tempo em que estão cortando cana existem as horas in itinere, ou seja,
aquelas em que há o deslocamento do trabalhador tanto para o trabalho como para a residência, correspondente ao
trajeto que percorre. Somandose as horas disponibilizadas para o corte da cana e para o deslocamento para o
trabalho e o retorno à sua residência, temse, no mínimo, uma jornada total de 11 horas diárias, sem contar o horário
para almoço, chegando ao máximo de 19h/dia. Quando questionados sobre o direito de receber pelo pagamento
dessas horas (in itinere), 71,43% afirmaram não receber e que o pagamento do seu salário era apenas de acordo com
a produção; apenas 28,57% recebiam[5].

Os cortadores de cana recebem seus salários de acordo com a sua produção, que varia entre 04 a 15 toneladas/dia.
Os salários mensais oscilam entre R$600 (seiscentos) a R$900 (novecentos reais), podendo, de acordo com o
dispêndio de energia de cada um, chegar até R$1.200 (um mil e duzentos reais). Conforme os dados obtidos na
pesquisa, 42,86% dos entrevistados recebiam menos de um salário mínimo[6] (entre R$600 e R$799 reais), 57,14%
recebiam pouco mais que um salário mínimo (entre R$800 e R$1.100 reais). Essa diferença nos valores salarias
ocorre em função da sistemática adotada pelos empregadores, ou seja, de acordo com a produção de cada
trabalhador. Esse tipo de pagamento aliado ao controle direto do cabo de turma, que controla a intensidade do seu
trabalho, tem sido a forma mais explícita de exploração do cortador de cana.

A situação se torna ainda mais grave quando o resultado do seu dia de trabalho, ou seja, do quanto produziu, é
contabilizado sem a presença do mesmo. Essa é prática comum nos canaviais alagoanos e todos os entrevistados
afirmaram receber menos do que produziram durante o dia. De acordo com as entrevistas realizadas, apenas 42,86%
dos cortadores de cana observavam a pesagem e medição da cana, enquanto que 57,14% não participavam. Em
função disso, para 78,57% destes, esse procedimento era tido como injusto; já 21,43% o consideraram como correto.

Essa lógica própria do sistema capitalista foi analisada por Marx ao tratar, entre outros, do trabalho necessário e do
trabalho excedente e a concretização da maisvalia. O capitalista explora cotidianamente o cortador de cana na
medida em que, além de não pagar o salário justo se utiliza do trabalho excedente para obter lucro, gerando mais
valor. Como diz Marx (1996, p. 138) [...] “O trabalhador produz não para si, mas para o capital. Não basta, portanto,
que produza em geral. Ele tem de produzir maisvalia. Apenas é produtivo o trabalhador que produz maisvalia para o
capitalista ou serve à autovalorização do capital”.

O cortador de cana além de executar o trabalho necessário para manter a sua subsistência, executa também o
trabalho excedente que gera lucro para os usineiros ao desenvolver as atividades que lhes foram demandadas por
meio das prolongadas jornadas de trabalho. Além disto, 35,71% dos trabalhadores disseram não receber salário em
dia, os outros 64,29 recebiam.

Assim, se visualiza pelo menos três elementos que Marx (1996) já chamava a atenção para compreender questões
como essas vivenciadas pelos cortadores de cana e que favorecem a acumulação do capital: a intensificação do
trabalho, o prolongamento da jornada de trabalho e a redução do salário abaixo do valor da força de trabalho. Esses
mecanismos do sistema capitalista fazem com que as condições essenciais para que o trabalhador reponha sua força
de trabalho sejam negadas, uma vez que o mesmo é remunerado abaixo do valor que deveria receber (MARINI,
1973).
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Nessa dinâmica, a tendência é que a saúde seja deteriorada e que os trabalhadores sofram acidentes de trabalho
decorrentes principalmente do cansaço. 50% dos cortadores de cana afirmaram que obtiveram doenças durante o
tempo em que trabalharam na lavoura canavieira: problemas de coluna, dores nas articulações, nas pernas, cãibra,
dores de cabeça e náuseas. Para Alves (2006), geralmente os cortadores de cana começam a sentir as cãibras pelas
mãos e pelas pernas se espalhando até o tórax, provocando tanto dores quanto convulsões, confundidas, muitas
vezes, com um “ataque nervoso”. O depoimento indica essa situação:

Sentia muita dor na hora que estava trabalhando, mas não parava não, continuava até a
hora de largar. Aí ficava no ônibus sentado e esticando a perna pra ver se aliviava. Não,
não tomava nada. Esperava aliviar. Na maioria das vezes passava as cãibras no caminho
de casa. Mas quando não passava, ficava em casa mesmo, descansando para no outro dia
pegar no batente de novo (CORTADOR DE CANA 12).

A assistência médica é um direito já conquistado em lei, mas muitos trabalhadores têm receio de demonstrar que se
encontram doentes. No caso dos trabalhadores da cana, geralmente é uma conquista que faz parte dos itens
constantes dos acordos coletivos de trabalho e regulamentada na convenção coletiva de trabalho.

Essas questões relativas à saúde dos trabalhadores são reflexos da intensidade do trabalho, da jornada e da
quantidade de anos em que já estiveram empregados nas usinas/destilarias. 50% dos cortadores de cana citaram que
já trabalharam entre 01 e 04 anos; 42,85% entre 05 e 10 anos e 7,15% mais de 10 anos em usinas do estado de
Alagoas. Quanto mais anos os trabalhadores cortarem cana, mais susceptíveis a doenças se tornarão e manifestarão
incapacidades para o trabalho, principalmente problemas osteomusculares. “São comuns as queixas de dores na
coluna vertebral, principalmente lombar e torácica, assim como dores de cabeça” (ALESSI; NAVARRO, 1997, p. 117).

Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), os trabalhadores utilizavam boné árabe, botas, facão,
suporte de facão, lima, suporte de lima, esmeril, luvas, caneleira (perneira), óculos, calça cumprida e camisa de
manga (blusão/mangão). 78,58% dos trabalhadores afirmaram receber informações de como utilizar os equipamentos
e instrumentos de trabalho, que na maioria das vezes se dava por meio de palestras ou pelo fiscal da turma, os
demais 21,42% não receberam instruções.

No tocante aos acidentes de trabalho, os resultados da pesquisa demonstram que os tipos mais frequentes são:
cortes nas mãos, na testa, nas pernas, nos pés e nas costas; palha de cana nos olhos, picadas/mordidas de animais e
acidentes de trajeto, quando da utilização do ônibus. No caso dos cortadores de cana entrevistados, 64,29%
informaram que houve a troca rápida dos EPI’s e 35,71% disseram que isso não aconteceu. Estes são os reflexos da
falta de compromisso com a proteção do trabalhador rural que está exposto, em pelo menos 8 horas de trabalho, aos
riscos desta complexa atividade, demonstrando que a Norma Regulamentadora 31 não está sendo, em parte,
respeitada, colocando em risco o trabalhador rural. 85,71% dos cortadores de cana ressaltaram ter sofrido algum
acidente de trabalho e apenas 14,29% não se acidentaram. 78,57% destes, afirmaram que quando ficavam doentes a
usina/destilaria oferecia atendimento/assistência médica e os outros 21,43% não recebiam.

Em se tratando da alimentação, no caso dos depósitos térmicos, 78,57% receberam das usinas garrafas e marmitas
para armazenar alimentos e água, enquanto que 21,43% não receberam. A alimentação não era fornecida pelas
empresas, cabendo aos trabalhadores trazer de suas casas; já a água era fornecia, porém foi relatado que às vezes
estava suja. Quanto à conservação da alimentação, 42,86% dos cortadores de cana confirmaram que era comum
estragar, o restante 57,14%, ressaltaram que permaneciam conservadas.

Outro ponto questionado junto aos cortadores de cana foi com relação ao espaço apropriado para as refeições.
Observouse que geralmente é utilizado um toldo na parte externa do ônibus com mesas e cadeiras. 78,57% dos
entrevistados afirmaram que havia este espaço e 21,43% confirmaram que não havia. Dos que relataram a existência
das mesas e cadeiras, 57,14% informaram que o local era suficiente para abrigar todos os trabalhadores e 42,86%
disseram que não comportava a todos, sendo necessário improvisar algum tipo de abrigo para que pudessem realizar
as refeições. No que diz respeito aos banheiros móveis, 14,29% alegaram não haver e 85,71% dos trabalhadores
confirmaram a existência destes; todos ressaltaram que eram de lona, mas nem sempre com vaso e pia. 57,14%
utilizavam o banheiro, os outros 42,86% não faziam o uso para evitar a perda de tempo.
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Todas essas questões evidenciam que um ambiente que não oferece boas condições de trabalho traz sérias
consequências para a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores. Há a pressão do capital agroindustrial que impõe
ao trabalhador uma maior duração do trabalho em um ritmo intensificado, pagamento por produção, cuja pressão
degrada a saúde dos cortadores de cana, principalmente os que já possuem idade elevada e não conseguem acelerar
o ritmo de trabalho. (PLANCHEREL et al, 2011). Além disto, toda essa dinâmica de descumprimento das legislações
trabalhistas afeta de forma negativa as condições de trabalho dos cortadores de cana de Jequiá da Praia que
trabalham driblando as dificuldades do dia a dia e convivem com as diversas problemáticas aqui mencionadas.

Considerações finais

A rotina intensa e extensa de trabalho a qual são submetidos os cortadores de cana de Jequiá da Praia, o pagamento
por produção focado na produtividade individual e que provoca exaustão e muitas vezes a morte dos trabalhadores,
levam os cortadores de cana a intensificarem cada vez mais o ritmo de trabalho para auferir um salário melhor, o que
provoca a degradação de sua saúde (IAMAMOTO 2001; BARROS, 2014).

Essas condições ocasionam a repetição absurda de movimentos do corpo, o trabalho com altas temperaturas e
envolvimento em acidentes de trabalho, em decorrência do próprio ambiente de trabalho e do descumprimento de
direitos mínimos que propiciem melhores condições de saúde. Tratase de uma atividade na qual a impunidade impera
e o direito trabalhista aparece como uma simples formalidade.

Os resultados da pesquisa retratam bem essas condições de trabalho, ou seja: longas jornadas com o não pagamento
de horas in itinere; ausência do trabalhador na pesagem/medição da cana; presença de doenças decorrentes da
atividade nos canaviais; acidentes de trabalho; falta de assistência médica; problemas com a utilização e reposição de
EPI’s bem como com a alimentação, a água, o espaço para a realização de refeições e o banheiro. Tudo isso reflete
as condições degradantes nas quais estão submetidos os cortadores de cana em Alagoas, cuja lógica perversa do
capital leva, cada vez mais, a sua acumulação e valorização, em detrimento das consequências que isso pode
ocasionar aos trabalhadores.
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[1] Maiores informações consultar o sítio eletrônico: http://dados.al.gov.br/dataset/usinasedestilariasemalagoas.
[2] “O trabalho nos canaviais, sem vínculo trabalhista estável, tornase uma alternativa àqueles que têm suas
possibilidades de emprego bloqueadas pelo limite de idade” (IAMAMOTO, 2001, p. 219).
[3] “[...] da contratação na safra até a demissão na entressafra, com períodos de desemprego e reinserção na safra
seguinte [...]” (QUEIROZ, 2013, p. 20).
[4] O setor de Fabricação e Refino de Açúcar é um dos que mais causa acidentalidades em Alagoas (BRASIL, 2013).
[5] Segundo Oliveira e Pinho (2016, p. 45), “o ínfimo acesso à informação corrobora a falta de noção do que é a lei, e
quais são os seus direitos trabalhistas constitucionais, e mesmo que tenham ciência de tais garantias, evitam
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contestações por temerem a perda da sua única forma de sustento”.
[6] Considerandose o salário mínimo vigente à época de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
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