




cão nacional de cana-de-açúcar, o
governo investiu na abertura de três
Faculdades de Tecnologia (Fatec),
com cursos técnicos voltados para
a área sucroalcooleira. As usinas
empregam 180 mil pessoas por ano
no Estado apenas para a colheita. Em
abril, 50 mil novos postos de trabalho
foram gerados pelas usinas de açúcar
e álcool, ou 80% do total de vagas
criadas pelas indústrias sediadas em
São Paulo no período, de acordo com
estudo realizado pela federação e
pelo Centro cias Indústrias do Estado
de São Paulo ( Fiesp/Ciesp).

Paulo Francini, diretor do Depar-
tamento de Pesquisas e Estudos Eco-
nômicos das entidades, observa que
o mês de início da colheita de cana
tradicionalmente exerce um grande
reflexo na geração de empregos no
Estado. O número de postos criados
em abril eqüivaleu ao total de vagas
de trabalho geradas em todo o pri-
meiro trimestre do ano.

Francini ressalta, contudo, que a
expansão da produção sucroalcooleira
no Estado permitiu a redução das taxas
de desemprego no quarto trimestre de

2007. Antes, a colheita de cana come-
çava em maio e ia até novembro. Mas,
devido ã adoção de cultivares precoces
e de ciclo tardio, o período de colheita
se estendeu, começando agora em
abril e se encerrando em janeiro, em
algumas usinas. "O resultado disso
é que antes as usinas dispensavam
os cortadores no fim do ano; agora
aproveitam boa parte do pessoal para
trabalhar no plantio da safra seguinte.
Com isso, o número de desemprega-
dos diminuiu", afirma Francini.

Algumas usinas já investem na
formação dos cortadores de cana e
na adoção de culturas alternativas
para fixar a mão-de-obra no campo.
É o caso da usina Jalles Machado, do
grupo Otávio Lage, de Goinaésia, de
Goiás, que processa 1,78 milhão de
toneladas de cana por safra e investe
R$ 80 milhões na ampliação de sua
capacidade de moagem para 2,4 mi-
lhões de toneladas, processo que será
concluído em 2009. Essa expansão
vai exigir a contratação de 2,8 mil
pessoas. O grupo também investe na
ampliação do plantio de seringueiras,
de 520 mil para 1,3 milhão de hec-

tares. A atividade emprega l pessoa
para cada 4 hectares.

As ações não se restringem ao
empresariado. A Única tem pro-
movido uma série de estudos sobre
as condições de trabalho no setor
sucroalcooleiro e estuda a criação de
um protocolo de intenções em que o
setor se comprometa a oferecer con-
dições positivas aos trabalhadores,
até a proibição da colheita manual da
cana, prevista para 2017. Atualmente,
mais de 90% dos trabalhadores são
contratados com carteira assinada.
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