
Insalubridade e frigoríficos

A incidência  da  Covid-19  entre  trabalhadores  de  frigoríficos,  e  suas  famílias,  e  comunidades,
evidencia problemas de biossegurança nesses locais de trabalho. No entanto, não são os frigoríficos
e  sim os  mercados  úmidos  e  considerados  exóticos  os  que  representam predominantemente  os
riscos contra a saúde, a amoralidade e a civilidade.
O trabalho precarizado nos frigoríficos é realizado por quem não encontra melhores opões, como é
o caso dos migrantes pobres que devem suportar discriminação racial, xenofobia, e vulnerabilidades
socioeconômicas nessas condições de trabalho. A insalubridade nos frigoríficos não é um evento
isolado  restrito  à  pandemia.  Pelo  contrário,  compreende  uma  miríade  de  riscos  químicos,
ergonômicos, biológicos, físicos e de acidentes.
A precarização do trabalho nos frigoríficos reflete-se nas evidências empíricas de aumento nas taxas
de detenção totais, por crimes violentos, por estupro e por outros crimes sexuais nas comunidades
circundantes.  É  um  trabalho  onde  a  violência  praticada  contra  seres  sencientes,  reduzidos  a
mercadorias, também escapa dos protocolos de biossegurança.
Por tudo isso, os frigoríficos são periferias que marginalizam coletivos multiespécie e fazem parte
da cartografia da Saúde Única em Periferias.

A série de webinários Insalubridade e Frigoríficos discutirá os aspectos mencionados, a partir de
pesquisas  revisadas  e  aprovadas  por  pares  acadêmicos.  Serão  quatro  apresentações,  cada  uma
baseada numa pesquisa, e um quinto encontro para discutir um documentário.

Data Horário Tema
13/07/21 19:00 – 19:10 Abertura

Oswaldo S. Baquero (USP)
Ao vivo em: https://youtu.be/T11QNE_jajs 

13/07/21 19:10 – 21:10 A COVID-19 e o capitalismo na carne.
Jean Segata (UFRGS)
Ao vivo em: https://youtu.be/T11QNE_jajs 

14/07/21 19:00 – 21:00 Saúde e migrações: a pandemia de Covid-19 e os trabalhadores
imigrantes nos frigoríficos do Sul do Brasil.
Daniel  Granada  (UFSC),  Márcia  Grisotti  (UFSC),  Priscilla
Detoni (UFFS), Maria C. de Oliveira (UFSC)
Ao vivo em: https://youtu.be/1hg2cxM7J-8 

15/07/21 19:00 – 21:00 Saúde e processo de trabalho em frigoríficos: da necessidade ao 
adoecimento.
Gabriela C. Marra (ENSP-FIOCRUZ)
Ao vivo em: https://youtu.be/sDy1naKcCIs 

16/07/21 19:00 – 21:00 Frigoríficos  e  incremento  nas  taxas  de  criminalidade  nas
comunidades circundantes: análise empírica do transbordamento.
Oswaldo S. Baquero (USP)
Ao vivo em: https://youtu.be/  D  X7pdvcFWtQ   

17/07/21 19:00 – 21:00 Discussão aberta do documentário Carne e Osso*

Link enviado apenas a quem se inscrever
* Direção: Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros. Roteiro e edição: Caio Cavechini. Fotografia: Lucas Barreto. Pesquisa:
André  Campos  e  Carlos  Juliano  Barros.  Produção  Executiva:  Maurício  Hashizume.  Duração:  65  min.  Realização:
Repórter Brasil, 2011.

Inscrições: https://forms.gle/UXZsxeVCiRMMKS9z8
Haverá certificados para cada encontro. Quem participar em pelo menos três dos encontros também
receberá certificado de participação na série de encontros. Haverá lista de presença.
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Mais informações: www.saudeunicaemperiferias.com. E-mail: redesup@usp.br

Em caso de interrupções nas lives, novos links de transmissão poderão ser encontrados no canal do
YouTube  da  Rede  SUP:  https://www.youtube.com/channel/UCMtrux1x13g9EazrVhcjiYA.
Também serão  informados  no  perfil  do  Instagram (@rede_sup)  e  encaminhados  por  e-mail  às
pessoas inscritas.
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Apoio
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