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Vicente Golfeto
A classe média – para so-

ciólogos, sobretudo – é aque-
la composta por pessoas que 
passaram da linha da pobreza 
e se transformaram em con-
sumidores. O apoio, que Lula 
tem junto a empresários do 

comércio e da indústria, é ex-
plicado também por este fato. 
Foram criados consumidores 
em quantidade tal que o país 
começou reunir condições 
para plantar as bases de um ca-
pitalismo de massa.        Pág. 2

Professor produz 
andadores com 
carteiras velhas 

de escola

Garcia se veste 
de Papai Noel 

há mais de 
30 anos
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Destaque no 
Internacional

Garoto de 
Jaboticabal se 

destaca no Sub-20 
do clube gaúcho

Na fi la, Bosque Municipal 
aguarda revitalização

Bosque Municipal Francisco Buck aguarda sua vez na lista de obras da cidade

Boas Festas!
Foto: Alexandre Rocha
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O crescimento da classe 
média – iniciado com Fernan-
do Henrique Cardoso e tendo 
prosseguimento com Lula da 
Silva – está gerando uma ver-
dadeira revolução. Que tem 
contornos semelhantes àqueles 
criados por Getúlio Vargas, só 
que no que toca aos mais po-
bres. Getúlio – até hoje – é tido 
como o pai dos pobres.

A classe média – para so-
ciólogos, sobretudo – é aque-
la composta por pessoas que 
passaram da linha da pobreza 
e se transformaram em con-
sumidores. O apoio, que Lula 
tem junto a empresários do 
comércio e da indústria, é ex-
plicado também por este fato. 
Foram criados consumidores 
em quantidade tal que o país 
começou reunir condições 
para plantar as bases de um ca-
pitalismo de massa.

Mas o fato de um pobre 
ascender para a classe média 
não ocorre apenas porque ele 
passou a consumir aquilo que 

Antônio Vicente Golfeto
Professor, palestrante e comentarista de economia.

ele não podia. Afinal uma clas-
se social é muito mais do que 
isso apenas. Ela precisa cons-
truir valores a serem alcança-
dos. A classe média, apesar de 
ser considerado território da 
mediocracia – portanto da me-
diocridade – é exigente e tem 
medo. Exigente porque quer 
que os filhos ascendam, inclu-
sive pela escada da educação. E 
tem medo de perder o que tem.

Entendendo tudo isso – 
Lula talvez seja o mais intuitivo 
político brasileiro dos últimos 
cinquenta anos – começou 
a identificar o que esta nova 
classe desejava. Leu, para isso, 
o inconsciente coletivo e viu 
que ela queria automóvel, que 
os filhos estudassem e queria 
também casa própria. A oferta 
veio na esteira. Foi facilitada a 
compra de veículos, enchendo 
as ruas das cidades e as rodo-
vias. Foi criado o programa 
“minha casa, minha vida”. Por 
fim, criou-se financiamento 
para estudar.

Revolução na classe média

Fala, leitor!

Jacqueline Batista, 23 anos
Estudante

“Nada melhor que passar a virada do ano ao lado de quem gos-
tamos. Para a entrada de 2014 prefiro ficar em Jaboticabal, ao lado 
de amigos e familiares, dar boas risadas e rezar para que Deus nos 
abençoe e nos ilumine nos próximos 365 dias que estão por vir”

“Eu vou viajar para um local mais calmo, dei preferência para o 
campo, apostando em serviços mais caseiros de pousadas. Quero 
passar o réveillon em uma cidade histórica com muita comida e 
bebida típica”.

Robson Caldeira, 25 anos
Piloto Privado
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“Fim de ano é época de reencontrar os amigos de infância, de 
escola, ex-alunos que estão de férias da faculdade e receber paren-
tes em casa. Viajar e conhecer outros lugares e pessoas é ótimo. 
Mas costumo preferir passar o Réveillon em Jaboticabal”.

Eduardo Chioda, 31 anos
Geógrafo e Professor

Editorial
Chegamos ao fim de mais 

uma jornada. O ano de 2013 
foi o “começo de uma nova 
era” iniciada por nós, Alexan-
dre, Fábio e Luiz, engajados em 
produzir jornalismo na cidade 
onde moramos e amamos viver. 
Embora tenhamos enfrentado 
vários desafios e assumido res-
ponsabilidades, podemos dizer 
que está valendo a pena. 

Nesta quarta edição, que é 
especial por se tratar da última 
do ano, e o final de um ciclo no 
qual planejamos, o leitor poderá 
ler reportagens sobre diversos 
assuntos. Um destaque para a 

matéria de capa, que fala sobre 
o Bosque Municipal, esquecido 
em meio a diversas obras inaca-
badas pela cidade. 

Que 2014 venha trazer um 
ano melhor para Jaboticabal e 
aliviar a preocupação dos mo-
radores em torno de inúmeras 
dúvidas sobre a situação atual do 
município. 

Agradecemos a Deus e a to-
dos que estiveram conosco este 
ano. Família, amigos, professo-
res e anunciantes. Tenham cer-
teza de que, em 2014, o Jabotica-
bal News vem mais forte ainda e 
com novidades para os leitores.

No Réveillon, você prefere viajar ou ficar em Jaboticabal?
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Rodrigo Beraldo
Colunista convidado

Mente pra mim
Manipular, omitir e mentir 

são artimanhas que estão na 
moda. Mas seria tão terrível 
deixar nossa mente e fala em 
tempo real? Explicar o que se 
pensa, dizer o que se sente, pe-
dir o que se deseja? A comu-
nicação é um tema tão batido 
e que, no entanto, nos depa-
ramos sofrendo pela falta dela 
sempre.

Só podemos ser notados 
neste mundo, mostrando quem 
realmente somos e, o que nos 
faz diferente de todas as outras 
pessoas, pelo primeiro e único 
modo ao qual nos foi conce-
bido: a comunicação clara e 
direta. Sem isso tornamo-nos 
todos copias entediantes uns 
dos outros. Falta sinceridade 
e clareza. Falta coragem em 
si. Todavia, será que queremos 
mesmo essa mudança?

Pense bem. Quando uma 
mulher vai experimentar rou-
pas e a vendedora rasga mil 
elogios: “ficou perfeita em 
você”. Já pensou se dissessem: 
“você está gorda para usar essa 

roupa” ou “você não tem nem 
quadril nem busto para esse 
modelo”. Ou durante aquela 
paquera onde recebemos um: 
“tô de boa” ou mesmo aquele 
“perdido”. Será que preferi-
mos escutar o que estão pen-
sando de verdade?

Fica ainda pior quando se 
trata de nos comunicarmos 
com a pessoa amada. As mu-
lheres costumam querer que 
adivinhem suas vontades e de-
sejos. Mas pela orelha do “vi-
dente” apenas entra: “você não 
me dá a atenção que preciso”. 
Os machões calam o que lhes 
falta no relacionamento e fa-
zem o pior: procuram fora de 
casa.

Pois bem, aproximam-se 
as festividades do natal e ano 
novo. Aprenda a pedir o que 
quer. A dizer o que mais agra-
da e o que mais irrita. Comuni-
que-se! Acima de tudo, abrace 
aquelas pessoas que você ama 
e tanto admira, e diga o cari-
nho e o amor que você sente 
por elas.

Professor faz andadores

Texto: Luiz Neto

Foto: Luiz Neto

O professor Helder Lacerda, 
46 anos, produziu vários anda-
dores, utilizando como material, 
carteiras velhas de escolas. A 
ideia é ajudar pessoas que preci-
sam deste objeto e não possuem 
condições para adquirir.

O projeto surgiu através de 
uma parceria com a Prefeitura 
e a EMEC José Abdo Chueire. 
As carteiras velhas eram descar-
tadas todos os anos e levadas 
para o ferro velho. Desta forma, 
Helder criou o projeto para rea-
proveitar o material.

Após a produção, os andadores 
foram encaminhados à Assistên-
cia Social, que realizou  distribui-
ção. “Nós fizemos mais de 30 an-
dadores, alguns cor de rosa, outros 
verdes. Outro dia passei na cidade 
e vi uma senhora com um anda-
dor cor de rosa e fiquei muito feliz 
por ser uma ideia minha”, contou.

Produção

Para a fabricação, são aprovei-

tadas as carteiras mais antigas, pois 
elas possuem formato mais arre-
dondado e parecido com o de um 
andador.

Além do ferro, também é colo-
cada borracha na parte de baixo e 
manoplas, utilizadas em bicicletas, 
para a pessoa sentir firmeza. Se-
gundo Helder, cada andador foi 
avaliado em R$ 13,00, sendo que 
algumas lojas chegam a cobrar 
mais de R$ 100,00 pelo objeto 
com a mesma função.

O professor

Helder Lacerda é professor 
de história na Escola Estadual 
Professor Luiz Latorraca. For-
mado em 1999, pela faculdade 
Moura Lacerda, de Ribeirão 
Preto (SP), ele também cria 
projetos que possam ajudar as 
pessoas e o meio ambiente.

Na escola que leciona, Helder 
criou uma horta que reutiliza 
pneus velhos. A matéria deste 
projeto está publicada em nossa 
versão online (www.jaboticabal-
news.wordpress.com).

“Outro dia passei 
na cidade e vi uma 
senhora com um 
andador cor de 
rosa e fiquei muito 
feliz por ser uma 
ideia minha”

Errata
Na edição anterior, na matéria da página 7, intitulada “Está-

dio do Atlético começa reconstrução”, o texto afirmou, através 
de informações do atual vice-presidente, Marshal Antony, que 
o estádio seria reconstruído. Entretanto, foi realizada apenas a 
limpeza de entulhos e retirada do mato alto do local.
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Apartamento
1 dormitório, garagem c/ sa-
cada e elevador, entrega em 
janeiro. Ótima localização, 
bairro nobre, financiado. Va-
lor: 139.000,00. Maria Eugênia 
ou Zé Maria. Tel.: (16) 99706-
8068 ou (16) 99749-3911

Terreno
Colina Verde , 12 x 28 , todo 
murado, com portão. Transfe-
rência de dívida. Valor total: R$ 
90.000,00. Pronto para cons-
truir. Tel.: (16) 99706-8068 ou 
(16) 99749-3911

Terreno
Loteamento São José. Últimas 
unidades. Entrada parcelada e 
saldo até 150 meses. Pronto 
para construir em fevereiro. 
Tel.: (16) 99706-8068 ou (16) 
99749-3911

Há mais de 30 anos, Jaboti-
cabal tem um Papai Noel que 
marca presença na noite de Na-
tal. Antonio Garcia, 60 anos, se 
veste com a roupa característica 
do bom velhinho e visita várias 
casas entregando presentes para 
as crianças. A atitude mantém 
viva a figura do Papai Noel e faz 
a alegria dos pequenos.

Motivado pela infância pobre 
e a vontade de proporcionar um 
Natal marcante para as crian-
ças, Garcia ganha brinquedos e 
roupas durante o ano e também 
compra outros. No dia 24, a par-
tir das 18h, as diversas crianças, 
que antes fizeram o pedido para 
ele, voltam à sua casa para bus-
car o presente do Papai Noel. 

Por volta das 21h, ele passa 
a percorrer as casas de famílias 
que agendam, antecipadamente, 
a presença dele. Garcia recebe 
o presente antes e na noite faz a 
entrega para os pequeninos.

Ele ressalta que não ganha 
dinheiro com a atitude e afirma 
que conta com a ajuda de inúme-
ras pessoas. “Eu sou uma pessoa 
de doação. Muita gente colabora 
comigo”, disse. Neste ano, serão 
18 casas. Garcia vai sozinho com 
seu carro, fica cerca de meia em 
cada residência e termina por 
volta das 4h do dia 25.

Após anos, Antonio Garcia 
possui várias lembranças das 
noites de Natal. Poder realizar 
o sonho de uma criança de ter 
uma bicicleta e, de outra, presen-
teando-a com uma piscina são  

acontecimentos que o faz lem-
brar com carinho. Além disso, 
os pais, que antes, quando pe-
quenos, tiravam fotografia com 
o Papai Noel, incentivam e le-
vam seus filhos, hoje, para pegar 
o presente com ele. “São coisas 
que a gente fica contente”, diz.

Garcia afirma que é preciso 
ser ensinado e mantido o senti-
do religioso do Natal. Mas que a 
presença do Papai Noel também 
deve estar presente no coração 
dos pequeninos. “A criança é 
fundamental para que sempre 
exista o bom velhinho”, finaliza.

Texto: Alexandre Rocha

Classificados Garcia alegra Natal há decadas
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A Freitag deseja que toda Jaboticabal tenha 
um feliz Natal e um ótimo 2014

Foto: Andréa Marques 

Garcia entrega presentes e tira foto com as crianças
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Bosque Municipal aguarda fim da 
revitalização iniciada em 2011

Texto: Alexandre Rocha

Jaboticabal vivenciou um 
2013 repleto de obras paradas, 
herdadas pelo prefeito Raul 
Girio (PSDB) de seu anteces-
sor, José Carlos Hori (PPS). 
Unidade de Pronto Atendi-
mento, Concha Acústica, Mer-
cadão Municipal, Ciaf´s e qua-
dras poliesportivas são alguns 
exemplos. Ao olhar para o “fi-
nal da fila” enxergamos o Bos-
que Municipal Francisco Buck, 
local pouco citado até então e 
que espera a sua vez chegar.

Em março de 2010, o go-
verno Hori anunciou um pro-
jeto de revitalização do local, 
denominado Bosque Encan-
tado, levando conhecimento e 
educação ambiental, além de 
melhorar a estrutura do local. 
Passeios, contos de histórias 
para crianças e segurança esta-
vam previstos para quem fosse 
ao “novo bosque”, projeto ide-
alizado pelo então Presidente 
da Empresa de Urbanização 
de Jaboticabal (EMURJA), Vi-
tório de Simoni.

Passado pouco mais de um 
ano, em maio de 2011, as obras 
começaram, mas com um pla-
nejamento diferente, sem a 
ideia de transformar o local 
em algo educativo e voltado 
para as crianças, mas sim na 
preservação, além de viabilizar 
um espaço em condições de 
ser frequentado pelas famílias. 

Após 2 anos e 7 meses, a 
obra de revitalização está para-

Foto: Luiz Neto

da e pouco andou.

Vereador explica 
mudança no projeto

Hoje, como vereador no 
município, Vitório de Simoni 
explica ao Jaboticabal News 
que a ideia surgiu após morar 
alguns anos em Londrina (PR) 
e presenciar o desenvolvimen-
to do projeto naquela cidade. 
Entretanto, ele afirma que 
duas situações fizeram a revi-
talização mudar de rumo em 
Jaboticabal: uma matéria jor-
nalística e o custo da obra. 

“Na época, uma matéria 
veiculada, de péssimo gosto, 
em um jornal da cidade, co-
locou de uma forma que o 
Vitório quisesse desmatar o 
bosque. Fizeram até chacota”, 
revelou contrariado, negando 
qualquer ato contra a natureza. 

“Não pôde ser contemplada a 
construção de uma casa, pois, 
além de encarecer o projeto, 
o prefeito Hori não quis colo-
car dinheiro, pois já havia uma 
emenda parlamentar, vindo do 
Ministério do Turismo”, conta 
ao se referir ao espaço que se-
ria usado para atrair as crianças 
com algumas atividades.

Paralisação das obras

Segundo a Secretaria de Pla-
nejamento, a obra foi parali-
sada pelo motivo da empresa 
licitada ter apresentado dificul-
dades financeiras e abandonar 
a obra. O valor total estava or-
çado em R$ 211.422,94 e até o 
dia 21 de julho de 2012, data da 
última medição para liberação 
de dinheiro, havia sido feito 
um repasse de R$ 44.245,50.

O Secretário da Pasta, An-

dré Nozaki, afirma que a resci-
são do contrato ainda está sen-
do realizada. “Está sendo feito 
a revisão dos projetos para que 
se proceda nova contratação”, 
informou ele, que prevê, ain-
da, que o local estará apto para 
receber a visita da população 
dentro de 6 meses.

Até a paralização da obra de 
revitalização do Bosque Muni-
cipal, que possui um tamanho 
total de 3.136,40m², havia sido 
feito parte de um quiosque e 
pergolado do orquidário e de 
implantação – movimentação 
de terra para execução do piso.

Enquanto o contrato não 
for rescindido e ser dado anda-
mento a uma nova licitação, o 
Bosque de Jaboticabal continu-
ará recebendo apenas a visita 
de curiosos, que são atencio-
samente atendidos por Badô, 
diretor do Centro de Educação 
Ambiental. Entretanto, não te-
rão muito o que fazer, já que 
a trilha foi fechada pela mata 
e não será possível ir muito    
longe.

Foto: Luiz Neto

Futuro orquidário aguarda 
reforma para receber as flores

Enquanto aguarda reforma, Bosque fica sob o comando da natureza
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Presidente da OAB conta 
como chegou ao cargo

Texto: Jaboticabal News

O atual Presidente da OAB 
(Ordem dos Advogados do Bra-
sil), de Jaboticabal, Alício Vilela 
da Cunha Junior, 37 anos, com-
pleta, em dezembro, sete meses 
no cargo, após pedido de afas-
tamento do titular, Alessandro 
Alamar Ferreira de Mattos. O 
advogado atua há doze anos na 
profissão e agora encara o desa-
fio de comandar uma categoria 
com 378 profissionais.

Alício confessa que não es-
perava, mas define como uma 
conquista. “Eu programava essa 
chegada para daqui três anos”, 
conta. Na OAB, quando entrou, 
iniciou na Comissão de Assis-
tência Judiciária Gratuita, onde 
advogados são nomeados para 
defender causas e são remunera-
dos pelo Estado. “Meu trabalho 
começou na Assistência e eu te-
nho orgulho em dizer que ainda 
faço parte da Comissão, apesar 
de estar na presidência”, diz.

Nascido em Jaboticabal, co-
meçou a trabalhar em um escri-
tório, como office-boy, aos 12 
anos de idade. Após seis anos, 
saiu para trabalhar no escritório 
de contabilidade do próprio pai, 
Alício Vilela da Cunha, falecido 
em 2008. Lá conseguiu desen-
volver suas habilidades como 
Técnico em Contabilidade e 
contou com o apoio paternal 
para seguir em frente e realizar o 
sonho de ser advogado, mesmo 
assim encontrou dificuldades. 

“Trabalhava o dia todo e tinha 
dificuldade para fazer estágio”. 

Formado na Universidade 
Paulista (UNIP), em Ribeirão 
Preto (SP), no ano de 2001, sem-
pre sonhou em advogar, buscan-
do um objetivo maior que qual-
quer cargo que pudesse alcançar. 
“A vontade de advogar vem da 
vontade de justiça. Não foi a 
intenção de ser juiz, promotor, 
delegado”, explica.

Um dos projetos atuais de 
Alício na OAB é fortalecer a 
Comissão do Jovem Advoga-
do. “Na minha época não exis-
tia uma comissão para o jovem 
advogado. Por isso que hoje eu 
pretendo fortalecer a Comissão, 
porque ela é quem acolhe o ad-
vogado quando chega”, revela.

Aulas e lazer
Além de advogar e cuidar 

da presidência da OAB, Alício 
também encontrou tempo para 
dar aulas no curso de Adminis-
tração, da Faculdade Jaboticabal 
(FAJAB). 

O lazer também é algo que 
ocupa parte do seu tempo. Alí-
cio gosta de tocar guitarra e de 
“pegar estrada”, com sua moto 
650 cilindradas, mas, ultima-
mente, confessa não ter muitas 
horas disponíveis. “Meu lazer foi 
meio prejudicado esse ano. An-
dei muito pouco de moto. Tive 
muito trabalho e desafio”, conta 
ele, que ainda pratica muay thai 
e jiu-jitsu.

Família e futuro
Filho de Alício e Cleuza, Ju-

nior tem dois irmãos, Aline, de 
34 anos e Samuel, de 31. 

Há quatro anos está casado 
com Fabíola Garcia, sua parceira 
de todas as horas, e revela a von-
tade de ter um filho. “É um pro-
jeto para o ano que vem”, diz.

Com mais dois anos pela 
frente, Alício não sabe ao certo 
se continuará como Presidente 
da OAB até o fim do mandato, 
mas usa um termo bíblico, cita-
do pelo apóstolo Paulo, para fi-
nalizar. “Deixando as coisas que 
para trás ficam, a gente tem que 
seguir avante em busca dos nos-
sos objetivos”, diz. 

Alício assumiu a presidência da OAB, de Jaboticabal, em maio deste ano

Foto: Reprodução 

Feliz Natal e um ano novo abençoado!
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Jaboticabalense é destaque no Inter 
e pode disputar “Gauchão” 2014

Texto: Fábio Penariol

O jovem Jean Marcos tem 
se destacado nas categorias de 
base do Internacional de Porto 
Alegre (RS) e pode disputar o 
Campeonato Gaúcho de 2014, 

aos 20 anos de idade.
Jean Marcos Jacinto atua 

como zagueiro e foi contratado 
por empréstimo pelo colorado, 
em 2013, junto ao Juventus, e 
pode ter o contrato renovado. 
“Meu empresário já entrou em 
contato com o Internacional, 

que havia manifestado interes-
se em renovar o contrato de 
empréstimo”, revela o jogador.

O garoto já disputou algu-
mas competições pelo Inter, 
com destaque para o Campeo-
nato Gaúcho, Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro, todas 
pela categoria Sub-20.

Carreira

Jean Marcos começou a jo-
gar futebol nas escolinhas de 
Jaboticabal, teve uma breve 
passagem pelo clube da cida-
de e, aos 17 anos, se mudou 
para Mirassol (SP), e disputou 
a Copa São Paulo 2012 pela 
equipe local. A passagem ren-
deu a transferência e a profis-
sionalização dele pela equipe 
do Juventus de São Paulo.

O atleta chegou ao sul em 
março, após um olheiro vê-

-lo atuando pelo time da capi-
tal. Ele contou ao Jaboticaba 
News sobre seu futuro no 
colorado. “Irei fazer a pré-
-temporada com o time Sub-
23, que disputará o Gauchão 
de 2014”, explica. “Aí está uma 
grande oportunidade de mos-
trar que tenho talento e com-
petência para estar na equipe 
profissional do Internacional”, 
conclui.

Sonhos

O principal objetivo é jogar 
no time principal do Inter, mas 
Jean também sonha em atuar 
na Europa, além de vestir a ca-
misa da seleção. “Sei que para 
atingir esse objetivo preciso 
percorrer um caminho longo e 
árduo. Devagar e com os pés 
no chão, subindo degrau por 
degrau, chegarei lá”, comenta.

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

“Terminar minha carreira em minha 
cidade natal seria muito bom”

Jean Marcos está há quase um ano longe da família

São Silvestre de Jaboticabal 
Texto: Alexandre Rocha

Aconteceu no último domingo 
(15), a 65ª Corrida São Silvestre 
Pneu Forte de Jaboticabal, que 
contou com 350 participantes e a 
presença da corredora Maria Ze-
ferina Baldaia. A prova foi em ho-
menagem à Therezinha Martucci, 
de 77 anos, atleta jaboticabalense 
conhecida por inúmeras conquis-
tas e corridas disputadas.

Foram realizadas provas de 10 
e 5km e uma caminhada de 3km. 
O presidente da Fundação de 

Amparo ao Esporte (FAE), Sa-
muel Cunha, afirmou que a corri-
da foi feita nos moldes das cidades 
grandes. “Contamos com uma 
boa estrutura, com tênis chipado, 
distribuição de isotônicos na che-
gada, kit alimentação, fisioterapia 
na chegada, aferição de pressão e 
a presença de médicos e equipe de 
enfermagem”, explicou.

Os 5 primeiros colocados nas 
provas de 10km, além dos três 
primeiros colocados residentes na 
cidade receberam premiação em 
dinheiro. 

Escolinha de bocha
Texto: Luiz Neto

Com o objetivo de atrair 
os jovens para o esporte, 
Jaboticabal conta com uma 
escola de bocha, que fica 
localizada na Sociedade dos 
Servidores da Unesp de Ja-
boticabal, no bairro Jardim 
Nova Aparecida.

De início o objetivo prin-
cipal era construir um lugar 
para que o time da cida-
de pudesse treinar, pois a 

equipe precisava ir a outras 
cidades para realizar o trei-
namento. Após a constru-
ção, surgiu a ideia de criar a 
escola.

As crianças interessadas 
em participar precisam ter 
mais de 10 anos de idade. 
Para mais informações, bas-
ta conversar com o instru-
tor Samuel Moraes, de terça 
e quinta-feira, das 15h às 
17h, na Sociedade dos Ser-
vidores da Unesp.

Desejamos a todos um feliz Natal e um ótimo ano novo
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Cooperativa quer 
repetir maior safra 

Um ano após a maior safra 
do Brasil, a Coplana - Coopera-
tiva Agroindustrial, que arreca-
dou cerca de 3 milhões de sacas 
de amendoim, pretende repetir 
o feito na colheita de 2014. A 
produção regional corresponde 
a 27% das 326,2 mil toneladas 
produzidas no país.

Na última safra, a Coplana 
recebeu 3,3 milhões de sacos 
de amendoim com casca, o 
equivalente a cerca de 88 mil 
toneladas. A projeção feita 
pela empresa para a próxima  
colheita espera que o volu-
me supere, por mais um ano, 
a quantidade arrecadada em 
2012, que produziu 700 mil sa-
cas a menos.

Além de Jaboticabal, a Co-
plana também está instalada 
em outras cidades do Estado, 

Texto: Fábio Penariol

Foto: Divulgação / Coplana

Amendoim é estocado 
em barracões

possuindo o maior armazém 
de estocagem de amendoim do 
mundo, com 21 mil metros qua-
drados. O destaque fica para a 
planta industrial jaboticabalense, 
que está entre as quatro maiores 
da América Latina.

Exportação e 
estimativa

 
Na última safra o Brasil ex-

portou cerca 70 mil toneladas 
em grãos, sendo que aproxi-
madamente 47% da exporta-
ção teve a marca da empresa. 
O principal destino dos grãos 
é a União Europeia.

A região de Ribeirão Preto 
(SP) conta com mais de 130 
produtores rurais, que planta-
ram na última safra uma área 
total de 18.899 hectares. En-
tretanto, também há outras re-
giões de plantio no estado de 
São Paulo, além de Minas Ge-
rais e Tocantins.

O estado paulista foi res-
ponsável por 286,4 mil tone-
ladas de amendoim. Os grãos 
produzidos nesta área abaste-
cem indústrias de alimentos 
nacionais e internacionais. A 
próxima colheita acontece nos 
meses de fevereiro, março e 
abril de 2014.

Foto do leitor!

Victor Agostini, à direita, completou 25 anos no dia 17 de dezem-
bro, e nos enviou esta foto com o ex-jogador de futebol, Amaral, à 

esquerda, em evento dos Palmeirenses de Jaboticabal

Aniversariantes

Rafael Moura e o avô, Antônio Moura, completaram mais um ano 
de vida este mês. Os aniversários aconteceram nos dias 08/12 e 

18/12. Parabéns Rafael e Antônio!

A RN Impressoras está comemorando 1 ano e agra-
dece a todos os seus clientes e fornecedores pela 
confiança no trabalho realizado com experiência e de-
dicação no ramo de impressoras e cartuchos.  A RN 
agradece também aos familiares, amigos e funcioná-
rios que sempre estiveram presentes em momentos de 
dificuldade e de alegria.

Que a paz do Natal possa invadir a vida de todos, 
transformando em realidade todos os objetivos e que 
2014 seja um ano de esperanças e muitas conquistas!
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