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Câmara pode 
criar novos 

cargos
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Córrego é prejudicado com 
a presença de mato alto 

Foto: Luiz Neto

Trecho do córrego próximo à antiga ponte de madeira, onde a água quase desaparece

Máquinas podem 
tomar conta dos 

canaviais
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Jaboticabalense 
cria gerenciador
de domésticos

Pág. 6

Vicente Golfeto
É preciso que a cidade te-

nha capacidade de – em pri-
meiro lugar – não permitir que 
o desenvolvimento econômico 
seja feito através da agressão 
à natureza.  Vale dizer: que o 
que se adiciona ao patrimônio 
econômico não seja extraído 
do patrimônio ambiental. Nes-
te particular, coleta, destinação 
e reciclagem do lixo urbano é 
item fundamental.          Pág. 2

Foi dado início à reconstru-
ção das dependências do es-
tádio do Jaboticabal Atlético, 
“Dr. Robert Todd Locke”. Na 

última sexta-feira (15), o mato  
do campo foi roçado e os entu-
lhos das arquibancadas come-
çaram a ser retirados.      Pág. 7

Mãos à obra!
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Antônio Vicente Golfeto
Professor, palestrante e comentarista de economia.

Enquete
Acesse a página online do 

Jaboticabal News e respon-
da a seguinte pergunta: Atual-
mente, qual o maior problema 
enfrentado em Jaboticabal? 
Não deixe de votar!

Para participar basta acessar 
o link www.jaboticabalnews.word-
press.com/enquetes e deixar o seu 
voto.

A equipe do Jaboticabal 
News agradece pelo apoio.

Vida cultural intensa, bons 
restaurantes – que proporcio-
nam elevado nível gastronômi-
co – escolas diferenciadas, do 
pré à pós graduação, são itens 
básicos para se incluir uma 
cidade entre aquelas que têm 
boa qualidade de vida. Mas três 
itens, acima não relacionados, 
estão incluídos em qualquer 
levantamento que se faça com 
este objetivo. São eles: susten-
tabilidade – confronto da eco-
nomia com o meio ambiente 
– segurança e mobilidade ur-
bana.

É preciso que a cidade te-
nha capacidade de – em pri-
meiro lugar – não permitir que 
o desenvolvimento econômico 
seja feito através da agressão à 
natureza. Vale dizer: que o que 
se adiciona ao patrimônio eco-
nômico não seja extraído do 
patrimônio ambiental. Neste 
particular, coleta, destinação 
e reciclagem do lixo urbano 
é item fundamental. Isto para 
não falarmos de preservação 
da fauna, da flora e de recursos 

hídricos.
Em segundo lugar – que 

muitos dizem ser o primei-
ro – não se pode esquecer da 
importância da segurança. Que 
está cada vez mais ausente con-
forme aumente a população da 
cidade que estejamos analisan-
do. Quanto mais populosa for 
a cidade, maior a possibilidade 
de os níveis de segurança se-
rem de tal maneira precários 
que representam aumento da 
chance de expulsão das pesso-
as de bem.

Por último – mas não o 
menos importante – não po-
demos nos esquecer da mo-
bilidade urbana. Que – inde-
pendentemente do tamanho 
da cidade – é cada vez mais 
primordial porque toca na va-
riável tempo. Em megalópo-
les, como São Paulo e Rio de 
Janeiro, pessoas ficam de três 
a quatro horas por dia dentro 
de condução a fim de poderem 
se deslocar da residência ao lo-
cal de estudo ou de trabalho. E       
vice-versa.

Sustentabilidade, segurança e 
mobilidade urbana

Fala, leitor!
Atualmente, qual o maior problema enfrentado em Jaboticabal?

Rouverson Silva, 47 anos 
Engenheiro agrícola

“Acho que atualmente as drogas são o maior problema de Ja-
boticabal, pois vários problemas estão associados ou são decor-
rentes do consumo e do tráfico de drogas”.

Thiago Cavalheire, 22 anos 
Analista de sistemas

“A saúde é espelho do que acontece no estado, um descaso, 
pois é necessário esperar meses para fazer uma consulta”.

Editorial
O Jaboticabal News Im-

presso chega a sua terceira 
edição, com várias novidades e 
mais participação do leitor.

O jornal é dedicado aos lei-
tores do Jaboticabal News 
impresso e a todos que acom-
panham diariamente as notí-
cias da cidade pela internet, 
tanto pelo blog, quanto pela 
página no Facebook. Também 
agradecemos a Deus e a todos 

os nossos colabores, amigos e 
familiares.

Trazemos informações jor-
nalísticas, precisas e relevantes, 
para garantir a credibilidade, o 
melhor entendimento e intera-
ção dos leitores.

As matérias assinadas e os 
anúncios publicitários são de 
responsabilidade de seus ide-
alizadores e não expressam a 
opinião do jornal.
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Ubiratan Guimarães
Presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho 
Federal e Tabelião de Barueri.

Tabelionato de Notas: 
esclarecendo falsas “verdades”

Para grande parte da socie-
dade ainda existem alguns mis-
térios e dúvidas acerca dos car-
tórios e suas atribuições.  Há 
algumas perguntas que ouço 
constantemente. O cartório 
passa de pai para filho? É he-
reditário? Só no Brasil existe 
cartório? Então começo por 
responder a essas perguntas, 
aparentemente simples e su-
perficiais.

Cartório não passa de pai 
para filho, não há hereditarie-
dade nas atividades notariais 
e registrais. Tratarei apenas 
da atividade notarial e usarei 
o exemplo do Estado de São 
Paulo. O tabelião - ou notário - 
é profissional que obrigatoria-
mente deve ter formação jurí-
dica e recebe delegação estatal, 
após ser submetido a rigoroso 
concurso público realizado 
pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado, que avalia os candidatos 
em todas as áreas do Direito. 
A atividade notarial trata-se de 
serviço público exercido em 
caráter privado e não existe 
apenas no Brasil. Em mais de 
100 países do mundo existem 
notários, ou tabeliães, cuja atu-
ação está baseada nos princí-
pios do sistema do Notariado 
Latino, incluindo-se nações 

como o Japão, Itália, França e 
Espanha.

Há princípios fundamentais 
que instruem a atividade, den-
tre os quais a imparcialidade 
diante dos interesses das par-
tes; a fé pública que decorre 
dos atos dos tabeliães, ou seja, 
o que está certificado pelo ta-
belião presume-se ser verda-
deiro e faz prova até que se 
comprove o contrário; o dever 
de ser conselheiro indepen-
dente dos usuários dos servi-
ços; confidencialidade acerca 
dos fatos que são relatados, 
dentre outros.

Diante da realidade que pre-
senciamos nas cidades de maior 
porte, é comum a existência de 
“cartórios” com vários em-
pregados que desempenham 
as respectivas atividades sob a 
supervisão e administração do 
tabelião. Importante o escla-
recimento de que a lei garante 
que o Notário contrate pessoas 
para auxiliá-lo em seu trabalho. 
Contudo, é fundamental que 
se saiba que todos os atos pra-
ticados pelos empregados são 
de responsabilidade pessoal do 
notário que os contratou, pois 
a delegação conferida pelo Es-
tado é pessoal e não pode ser 
transferida a ninguém.

Jaboticabal News Online - www.jaboticabalnews.wordpress.com

Paróquias realizam 
evento neste mês 

A 3ª Festa da Unidade da 
Igreja Católica já tem data e 
local para acontecer. O evento 
será realizado na Estação de 
Eventos Cora Coralina, nos 
dias 29 e 30 de novembro, à 
noite, e dia primeiro de dezem-
bro no horário do almoço.

O cardápio terá mais de 20 
opções de escolha, entre elas, 
sukyaki, churrasco, macarrão, 
lasanha, frango assado, entre 
outras. O dinheiro arrecadado 
na festa será em prol da Cre-
che Maria do Carmo de Abreu 
Sodré e da Associação do 
Bem Comum ao Down (ABC 
Down) de Jaboticabal.

Foto: Divulgação

Texto: Luiz Neto

A festa é organizada por 
sete paróquias: Nossa Senhora 
do Carmo, São Benedito, São 
Judas Tadeu, Nossa Senho-
ra Aparecida, Santa Tereza de 
Jesus, Nossa Senhora de Lour-
des e São José Operário.

Placa da exposição “Natureza Invertida”, enviada 
pela Polícia Ambiental. Desenho foi produzido 

por Vanderlei Aparecido Soares Pereira.Acesse
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Câmara deve criar 
novos cargos

Texto: Alexandre Rocha

A Câmara Municipal de Ja-
boticabal mexe-se nos bastido-
res para criar 29 cargos comis-
sionados e mais três diretorias. 
O impacto financeiro chegaria, 
aproximadamente, a R$ 1,5 mi-
lhão por ano, incluindo o 13º 
salário. A informação foi di-
vulgada pelo Jornal Fonte, que 
teve acesso a Minuta do Proje-
to de Lei.

Os salários chegariam à R$ 
2.662,62 para os novos contra-
tados. As três novas diretorias 
seriam: Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação e 
Jurídica, com salários de R$ 
7.987,81 por diretor. Mais 13 
funções gratificadas seriam 
criadas, variando de R$ 347,25 
e R$ 810,26. Todos tendo di-
reito a vale refeição no valor de 
R$ 577,00 e cesta básica.

Atualmente, a Câmara pos-
sui 24 cargos comissionados, 
mais 25 funcionários de carrei-
ra e duas diretorias: Financeira 
e Técnico Legislativa. Segundo 
publicação do Jornal Folha de 
S. Paulo, o presidente do legis-
lativo, Wilsinho Locutor (PV), 
afirmou que a intenção de re-
alizar uma reforma adminis-
trativa na Câmara é do TCE 
(Tribuna de Contas do Esta-
do), que apontou acúmulo de 
funções.

Ele ainda disse que não 
concorda com o projeto atual 
e que será feito um novo levan-
tamento. A autoria do projeto 
é desconhecida, já que o pre-
sidente e demais vereadores se 
mostram contrários ao que foi 
levantado pela Expand, empre-
sa de assessoria do Legislativo.

O projeto ainda não foi pro-
tocolado oficialmente e ganha-
rá novas discussões.

Cultura prepara 
“Noite de Belém”

Texto: Alexandre Rocha

No mês de dezembro, Ja-
boticabal terá dois eventos 
que devem marcar o final de 
ano na cidade. A 1ª Parada de 
Natal e a 18ª Noite de Belém 
acontecerão em comemoração 
à data natalina e deverão atrair 
grande público. Os eventos são 
promovidos pela Prefeitura 
Municipal através do Departa-
mento de Cultura. Entidades e 
grupos participaram de reuni-
ões preparatórias e ajudam nos 
eventos.

As festividades começarão 
com a 1ª Parada de Natal, que 
acontecerá no dia 9 de dezem-
bro, a partir das 20h, na Praça 
Dr. Joaquim Nabuco, de onde 
sairá uma caminhada pela Rua 
Rui Barbosa, passando pela 
Praça Nove de Julho e encer-
rando na Praça Dr. Joaquim 

Batista. O evento contará com 
elementos da “Noite de Be-
lém”, além da participação do 
Papai Noel, fanfarras, bandas, 
academias, companhias, entre 
outros grupos.

Já no dia 18 de dezembro, 
a 18ª Noite de Belém deve-
rá contar com 400 figurantes, 
sob direção artística de Elisa 
Oliverh, que, às 20h, caminha-
rão pela Rua Rui Barbosa até  
à Praça Nove de Julho, onde 
acontecerá a encenação.

“Resgatamos a 'Noite de 
Belém' que neste ano a ence-
nação acontece na Praça 9 de 
Julho, no dia 18 de dezembro. 
A grande novidade é a 'Parada 
de Natal' que marca a chegada 
do Papai Noel com a participa-
ção de fanfarras, bandas e aca-
demias da cidade. Uma progra-
mação feita especialmente para 
as famílias”, afirma o Diretor 
de Cultura, Abel Zeviani.
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Mato alto prejudica o córrego 
da “Marginal”

Texto: Luiz Neto

Foto: Luiz Neto

O mato alto à beira do cór-
rego Cerradinho é um proble-
ma notado de longe por muní-
cipes e motoristas que passam 
pela “Marginal”. Além de alte-
rar o fluxo da água, a vegeta-
ção contribui para o acumulo 
de lixo.

O professor de geografia, 
Eduardo Chioda, alerta sobre 
os problemas que o mato pre-
sente nos arredores do córrego 
causa. “O mato alto ao longo 
do rio pode provocar acumu-
lo de material orgânico, o qual 
pode se decompor, causar mau 
cheiro e atrair insetos. Além 
disso, há a questão urbanística, 
afinal a elevada vegetação no 
leito do rio causa uma sensação 
de descuido”, explica Chioda.

O Secretário de Obras, Ver-
gilio Greggio, informou qual 
medida deve ser tomada no 

caso. “A medida que eu vou 
tomar será roçar o mato alto. 
Nós já começamos a fazer a 
limpeza perto da Prefeitura e, 
daqui uns 20 dias, a gente deve 
chegar nesse local. A última 
vez que nós fizemos a limpe-
za deve estar completando três 
meses”, conta Greggio.

Porém, segundo Chioda, 
o mato alto possui uma con-
tribuição positiva. Devido ao 
alargamento e a estrutura de 
concreto construída em volta 
do córrego Jaboticabal – que 
converge para o mesmo ponto 
que o Cerradinho – o fluxo do 
rio passou a ser mais rápido. 
Desta forma, os córregos se 
encontram na região da Es-
planada do Lago, onde o volu-
me de água sobe rapidamente. 
“Por outro lado, então, uma 
certa quantidade de vegetação 
pode provocar a diminuição da 
velocidade da água do rio” diz.

Em alguns trechos a água quase some em meio a vegetação
Foto: Luiz Neto

Outro fator que chama a 
atenção é a retirada da ponte 
de madeira, que aconteceu no 
segundo semestre deste ano. 

A ponte, localizada perto 
do pontilhão que dá acesso a 
Rodovia Brig. Faria Lima, foi 
interditada após um grave aci-
dente de trânsito perto do lo-
cal. No passado, a ponte servia 
de interligação entre proprie-
dades particulares, sendo reti-

rada há pouco tempo.
Segundo o Diretor de Trân-

sito existe a possibilidade de 
uma ponte ser construída para 
substituir a anterior. “Pelo que 
eu tenho conhecimento já tem 
orçada uma ponte”, explica.

Thomé ainda informou que 
a construção da passagem não 
será no mesmo lugar, no en-
tanto, servirá de ligação de um 
bairro para outro.

Foto: Luiz Neto

Ponte foi retirada

 Travessias perigosas

Ao longo do córrego Cerra-
dinho, além do mato alto, tra-
vessias perigosas trazem risco 
à população.

Para evitar o acréscimo de 
alguns metros à caminhada, 
moradores utilizam um tubo, 
que passa por cima do córrego, 
como passarela. Em alguns ca-
sos, adultos acompanhados de 
crianças realizam a travessia, 
correndo o risco de cair.

O Diretor de Trânsito, Júlio 
César Thomé, informou que 

uma medida pode ser tomada 
para impedir a passagem. “Eu 
não tenho autoridade para fe-
char o cano, mas a Secretaria 
de Obras está tentando fazer 
uma grade no local para não 
ter esse acesso” diz.

Local utilizado para travessias

Depois de um tempo interditada, a ponte foi removida
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Publicação 
UNISERVICE – SERVIÇOS S/S LTDA – CNPJ 
05.113.010/0001-57 – Por distrato social, foi dissolvida, não 
deixando ativo nem passivo, ficando a aguarda dos livros ao 
sócio Maurício Ferraro, Jaboticabal/SP, 19/09/2013.

Publicação 
FERRARO CONSULTORIA IMOBILIARIA S/C LTDA – CNPJ 
04.196.882/0001-63 – Por distrato social, foi dissolvida, não 
deixando ativo nem passivo, ficando a aguarda dos livros ao 
sócio Antônio Carlos Ferraro, Jaboticabal/SP, 19/09/2013.

Site gerencia 
empregados

Em 2013, um empresário de 
Jaboticabal criou um site que 
gerencia funcionários domésti-
cos da contratação à rescisão, 
com 100% dos serviços pres-
tados pela internet.

Criado em abril, o Webho-
me foi idealizado por quatro 
sócios, cada um com expe-
riências em áreas diferentes; 
tecnologia, direito e finanças. 
Um dos idealizadores, o jaboti-
cabalense João Tonini, 29 anos, 
conta como surgiu a empresa. 
“É raro encontrar alguém que 
conheça a fundo os direitos e 
deveres com seus funcioná-
rios domésticos. Pesquisamos 
as soluções que já existiam 
na época, e nada nos agradou 
completamente. Achamos que 
havia espaço para uma nova 
ferramenta”, explicou.

Atendimento e 
crescimento

A empresa atende os clien-
tes pelo site, através de per-
guntas por e-mail, chat online e 
pela rede social Facebook, que 
é restrita para usuários, onde é 
disponibilizado um advogado 
para sanar dúvidas jurídicas e 
orientar em casos específicos.

O lançamento da PEC das 
domésticas – que altera a reda-
ção do parágrafo único do ar-
tigo 7° da Constituição Federal 
para estabelecer a igualdade de 
direitos entre os trabalhadores 

Texto: Fábio Penariol

O que é?

É uma ferramenta online 
que gerencia e administra 
funcionários domésticos; 
funciona como um auto-ser-
viço, onde as famílias criam 
uma conta, cadastram o fun-
cionário, e recebem alertas 
sobre datas importantes em 
tempo real, cálculos de horas 
extras, salários, vales, encar-
gos sociais, além de gerar 
guias de INSS e FGTS.

urbanos e rurais – ajudou a au-
mentar os acessos no site.

Michele da Cruz, 29 anos, 
trabalha com departamento 
pessoal e falou sobre os servi-
ços. “A mudança na lei trouxe 
a necessidade do desenvolvi-
mento de softwares que ofe-
reçam suporte ao empregador 
doméstico. Sem isso, todos 
empregadores teriam que re-
correr a escritórios de contabi-
lidade para gerenciar esse direi-
to”, comenta. 

Para mais informações, 
acesse: www.webhome.com.br.

Foto: Divulgação

João Tonini, um dos 
idealizadores do site

Apartamento
No Condomínio Res. Brix, 
Nova Jaboticabal. Área cons-
truída de 94,80 m², 3 dormitó-
rios, 2 banheiros, suíte, lavabo, 
todo com móveis planejados 
(cama, raque, armários nos 
quartos, banheiros e cozinha). 
Pronto para moradia. Contato: 
3202-3155 (Francisco).

Casa
Rua Caetano Grillo, nº45, 
Nova Aparecida, com área 
construída de 340,60 m², 3 
dormitórios, 3 banheiros, lava-
bo, closet, suíte, 2 salas, copa 
cozinha, mezanino, piscina 4m 
por 8m, churrasqueira, área 
verde, armários planejados, 
garagem para 4 carros, sistema 
de câmeras, alarme, cerca elé-
trica, projeto hidráulico, tudo 
externo. Contato: 3202-3155 
(Francisco).

Casa
Disponível para venda ou 
troca. No bairro Monterrey 
I, casa com área construída 
de 220 m², três quartos, suíte, 
closet, sala, copa, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e garagem 
para dois carros. Terreno com 
área total de 360 m². Contato: 
(17) 98116-9463 (Cleber)

Classificados Caminhada 
contra o 
câncer

Texto: Alexandre Rocha

Acontece neste domingo 
(27), às 8h, a 2ª Caminhada 
Passos que Salvam. A saída 
será no Ginásio de Esportes 
“Alberto Bottino”, e o trajeto 
terminará no Lago Municipal.

O movimento criado pelo 
Hospital de Câncer de Barre-
tos  tem o objetivo de desper-
tar e conscientizar a população 
sobre a importância do diag-
nóstico precoce do câncer em 
crianças e jovens.

Para participar basta adqui-
rir um kit, composto por ca-
miseta, boné e um par de ca-
darços, no valor de R$ 25,00, 
em um quiosque montado pela 
Secretaria de Governo, na Pra-
ça Nove de Julho, de 20 a 23 de 
novembro, das 9h às 17h.

Foto: Divulgação
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Estádio do Atlético começa reconstrução
Texto: Fábio Penariol

Foto: Fábio Penariol

Nadadores conquistam mais de 450 medalhas no ano
Texto: Luiz Neto

A temporada de natação 
deste ano já rendeu mais de 
450 medalhas para Jaboticabal. 
Ao todo, os atletas do municí-
pio conquistaram 176 ouros, 
162 pratas e 138 bronzes.

Além dos números expres-
sivos, os nadadores locais fatu-
raram o tetracampeonato dos 
Jogos Regionais e conquista-
ram quatro medalhas no Tro-
féu Kim Mollo - campeonato 
de seleções regionais - que foi 
realizado na cidade de Mococa 
(SP).

A próxima competição im-
portante será o Campeonato 
Paulista Petiz de Natação, que 
acontece nos dias 23 e 24 de 
novembro, em Santos (SP). Ja-
boticabal será representada por 
duas atletas, Laura Akie e Ga-
briela Cuzzi, da equipe COC / 
Cardiofísico / FAE. 

Trator retirando o entulho do local

Foto: Divulgação

Atletas durante competição

Foi dado início à reconstru-
ção das dependências do es-
tádio do Jaboticabal Atlético, 
“Dr. Robert Todd Locke”. Na 
última sexta-feira (15), o mato 
alto do campo foi roçado e os 
entulhos das arquibancadas 
começaram a ser retirados.

A limpeza do estádio está 
ocorrendo após negociações 
com o proprietário do imó-
vel, Valdecir Garbin, ter feito 
despacho ao Fórum de Jabo-
ticabal, para poder operar e 
iniciar a reconstrução do local. 
O possível diretor do time em 
2014, Marshal Antony (Tony), 
é quem está supervisionando o 
trabalho.

Segundo Tony, as salas da 
diretoria do clube irão funcio-
nar em breve. “Tenho ideia de 
usar a área da administração 
dentro de 15 dias. A partir daí 
podemos fazer nossas negocia-
ções e ter uma sede”, afirma.

Tony ainda informou que a 
grama deverá ser replantada, 
pois outros tipos de vegetação 
comprometeram o gramado. 

Visitas

Ainda na sexta-feira (15), a 
reportagem do Jaboticabal 
News esteve no estádio, onde 
Tony recebeu a visita de em-
presários que cuidam das ca-
tegorias base do Atlético, no 
Jardim Iporanga, que fica na 
Zona Sul de São Paulo. Além 
do grupo, também estiveram 
presentes no local, o presiden-
te interino do clube, Gustavo 
Borsari, o professor Luiz Car-
los Beduschi e o empresário 

Dimas Bolzan, que trabalhou 
no time do Sertãozinho.

Nova diretoria

No dia 9 de dezembro a 
nova diretoria do Jaboticabal 
Atlético será formada, em As-
sembleia Geral Ordinária, que 
terá início às 19h, na Câmara 
Municipal. Um dos candidatos 
que já demonstrou interesse é 
Marshal Antony, que chegou 
ao clube em 2009 e atualmente 
trabalha nos bastidores. Outro 

nome é Carlos Alberto Leite, 
que já dirigiu a equipe anterior-
mente. Caso Leite seja eleito 
à presidência, provavelmente, 
Tony será o diretor de futebol.

Parcerias

Segundo Tony, membros 
das categorias de base do Pal-
meiras virão a Jaboticabal no 
fim de novembro, para realizar 
uma “peneira” junto ao Atlé-
tico. Já o Comercial, cederia 
atletas que não tem espaço na 
equipe para atuar no “Jotão” a 
custo zero. No entanto, nessa 
parceria os jogadores só vêm 
caso Jaboticabal tenha um time 
profissional.

No caso do Palmeiras, o ob-
jetivo é estreitar a relação entre 
as equipes. Os testes acontece-
rão nos dias 27, 28 e 29 deste 
mês, no campo do Mônaco. A 
idade máxima dos garotos será 
20 anos.

Tony informou sobre de-
talhes da parceria. “Quem or-
ganizará o evento somos nós, 
mas quem irá supervisionar é 
Palmeiras”, explica.

Limpeza e retirada de entulhos já começaram. Próximo passo é a reforma



Corte de cana mecanizado 
ganhará mais espaço em 2014
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As máquinas que cortam 
cana-de-açúcar devem ganhar 
mais espaço nas plantações do 
Estado de São Paulo em 2014, 
quando será proibida a queima 
da palha nas áreas mecaniza-
das, onde os equipamentos 
conseguem realizar a colheita.

Já nas não mecanizadas, os 
terrenos têm inclinação muito 
grande e as máquinas não con-
seguem fazer o trabalho. Nes-
sas áreas, a queima da cana e o 
corte manual são necessários, 
sendo que a permissão termina 
em 2017.

Modernização

Com o fim dos prazos es-
tabelecidos no Estado, a mo-
dernização deve ocorrer rapi-
damente nos canaviais. Mas         
o preço dessa tecnologia não 
é acessível a todos, afinal, uma 
máquina de grande porte custa 
de R$ 800 mil a R$ 1 milhão. 

Existem opções mais ba-
ratas, que chegam a custar até 
metade do preço, mas elas 
são utilizadas em plantações      
menores.

Texto: Luiz Neto
Foto: Luiz Neto

O produtor que possuir 
uma máquina dessas terá van-
tagens, pois ela faz o trabalho 
de 80 a 100 pessoas. Assim, 
as despesas serão apenas com 
motorista, combustível, manu-
tenção, entre outros.

Poluição

As máquinas utilizam o die-
sel e geram gases poluentes. 
Segundo o engenheiro agrícola 
Dr. Rouverson Pereira, a po-
luição é uma realidade com o 
aumento da frota. “A partir do 
momento que há uma queima 

de combustível, há uma polui-
ção sendo gerada. Mas acredi-
to que não é suficiente para ser 
alarmante.”

Rouverson ainda explica que 
medidas sustentáveis podem 
ser tomadas. “Existem estudos 
sobre a utilização do próprio 
etanol no lugar do diesel para 
movimentar essas máquinas, 
mas são coisas que ainda estão 
sendo discutidas.”

Além do etanol, mais alter-
nativas estão sendo estudadas 
e, em breve, elas podem ser 
aplicadas para diminuir o im-
pacto ambiental.

Máquina operando em canavial de Jaboticabal

Motogirls: o 
13º depende 

delas
Texto: Fábio Penariol

Os trabalhadores da nova 
geração de motofretistas não 
podem mais ser denominados 
como motoboys, afinal, agora 
existem muitas mulheres que 
desempenham o trabalho.

Esse é o caso de Gabi e Josy, 
que trabalham como  motogirls 
no escritório de contabilidade 
Beraldo e Associados. A fun-
ção das meninas é muito im-
portante para várias empresas 
da cidade, principalmente nes-
se fim de ano, pois a entrega 
dos holerites do 13º sálario de-
pende delas.

As motogirls Gabriela (à es-
querda) e Joseane (à direita)

Foto: Fábio Penariol


