Depoimentos dos trabalhadores do campo
Depoimento 1 – Senhor Alfredo
Na minha propriedade trabalho eu, minha mulher e os meus filhos. Dedicamos
principalmente ao cultivo de milho, feijão e mandioca. Porém, realizamos também a
criação de animais como aves, porcos e cabeças de gado. O que produzimos têm pelo
menos três destinos, parte é usada para o sustento da nossa família, a outra parte é
vendida aqui na feira local ou para os centros de abastecimento da cidade.
Depoimento do Senhor Alfredo, 48 anos, proprietário da Fazenda São Pedro no Paraná.

Depoimento 2 – Senhor Frederico
Sou empregado de uma grande fazenda produtora de soja, meu trabalho está
relacionado à condução das máquinas que fazem o plantio, a adubação e a colheita
da soja. Tudo o que é produzido é levado para os portos, transportado em navios e
vendido para países europeus. Aqui o número de trabalhadores é bem pequeno, pois
usamos muita tecnologia.
Depoimento do Senhor Frederico, 40 anos, funcionário da Fazenda Buritis no Mato Grosso.
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