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●●● Paratentarminimizaro im-
pactodamecanizaçãodocana-
vialnomercadodetrabalho
doscortadores,aUnicadará
início,estemês,aoPrograma
Renovação,cujoobjetivoéca-
pacitar,porano,7milpessoas
noEstadodeSãoPaulo.Oscur-
sosserãooferecidospara tra-
balhadoresdeseis regiõespro-
dutorasdoEstado–Piracica-
ba,Araçatuba,RibeirãoPreto,
Bauru,SãoJosédoRioPretoe
PresidentePrudente.“Oobjeti-
voécapacitaressecortadore
ampliaromercadodetrabalho,
dentroe foradasusinas.Na
usina,elepodeexerceroutra

função,comomotorista,mecâ-
nico,soldador,eletricistaou
operadordecolhedora; fora,
podeconseguirvaganosetor
hoteleiro,calçadista,nacons-
truçãocivil, conformeasopor-
tunidadesquecadaregiãoofe-
rece”,explicaMariaLuizaBar-
bosa,daUnica.Oscursossão
coordenadospelaFederação
dosEmpregadosRuraisAssala-
riadosdoEstadodeSãoPaulo
(Feraesp)eoprogramafoidis-
cutidocomas126empresas
queaUnicacongrega.“Éo
maiorprojetovoltadoàmãode
obraemcanaetodasasempre-
sasvãoparticipar.” ● F.Y.

Usinasdeaçúcare
álcooladiantam-seao
ProtocoloAmbientale
capacitamex-cortadores
paraaeradacanacrua

Programavai treinar7milemSP

Emvezdofacão,
palmtopecomputador

Reportagemdecapa:Cana-de-açúcar

FernandaYoneya

Vaidosa, a ex-cortadora de ca-
na Isaura de Freitas Souza re-
sume bem o quemudou desde
que deixou o corte no canavial
parasetornaroperadoradeco-
lhedora de cana-de-açúcar.
“Engordei 13 quilos em cinco
meses.O trabalhonocorteera
uma academia; hoje, subo só a
escadinha da máquina”, com-
para, rindo. Isaura, quecortou
cana por 21 anos, foi uma das
primeiras operadoras, vindas
docorte,naUsinaCostaPinto,
do Grupo Cosan, em Piracica-
ba (SP). Para chegar à atual
função, Isaura fez 440 horas
de curso. Teve aulas sobre co-
lheitadequalidade, segurança
no trabalho, mecânica e até
preservaçãoambientaleacom-
panhou a colheita da safra.
“Quandovia a colhedora, ti-

nha medo por causa do tama-
nho.Mas já tinhahabilitaçãoe
resolvi tentar.” Hoje, ela não
sóoperaumacolhedorasofisti-
cada,comcomputadordebor-
do, como faz amanutenção do
equipamento se precisar. Na
CostaPinto,segundoodiretor
de Recursos Humanos, Luís
CarlosVeguin,138ex-cortado-
res foram capacitados em
2008; este ano, 44 pessoas es-
tão emprocesso de formação.
Comoavançodamecaniza-

ção no canavial, a história de
Isauradevese repetir comou-
troscortadores.Paracumprir
o Protocolo Agro-Ambiental
doSetorSucroalcooleiroPau-
lista, de 2007, que proíbe a
queimadecanaaté2014,eesti-

muladas pela assinatura, em
junho,doCompromissoNacio-
nalparaAperfeiçoarasCondi-
ções de Trabalho na Cana-de-
Açúcar, iniciativa do governo
federalque incentivaaadoção
deboaspráticas, indústriases-
tão investindo em programas
decapacitaçãoprofissionalde
cortadores de cana.
“A indústriaestá tendouma

posição proativa no cumpri-
mento do protocolo. Ninguém
queresperarchegar2014para
fazer alguma coisa”, diz a res-
ponsávelpelaGerênciadeRes-
ponsabilidadeSocialCorpora-
tiva da União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (Unica), Ma-
ria Luiza Barbosa. Para ter-se
ideia, uma pessoa pode cortar
12 toneladas/dia de cana quei-
mada. Semaqueimadapalha,
essevolumecairiapara3tone-
ladas/dia, mas, como o corte
manual da cana crua é inviá-
vel,mecanizar é a saída.
Motorista, operador de co-

lhedora, tratorista, mecânico
e fiscal são algumas das op-

ções de recolocação profissio-
naldoscortadores.“Cortarca-
na exige só esforço físico. Co-
mo motoristas de caminhão,
temosmais responsabilidade.
É uma mudança radical”, di-
zem as ex-cortadoras Luci-
néia Aparecida dos Santos e
Rosineide Aparecida Ribeiro,
da Usina SãoManoel, em São
Manuel (SP).

CRESCIMENTO
“É um crescimento profissio-
nalepessoal”,dizaex-cortado-
ra Geraldine Fátima dos San-
tos,que,apóscursodetrêsme-
ses, tornou-se fiscal e, há um
ano, trocou o facão por um
palm top. “Como fiscal, faço
um relatório eletrônico diário
decadacortador.Aprendiare-
solverproblemasea lidarcom
pessoas,jáquefiscalizo60cor-
tadores. E, como cortei cana
por 18 anos, sei como o traba-
lho funciona”, diz Geraldine.
Há quatro meses, a rotina

doex-cortadorFernandoApa-
recido Melão é outra. Depois

de um ano emeio no corte, vi-
rou operador de colhedora na
SãoManoel. “É umamáquina
sofisticada, com computador,
massemprequisseroperador
econsegui.”Paraele,achance
dedeixarocorte“abriuacabe-
ça”. Segundo o gerente admi-
nistrativo financeiro, Sílvio
LuísNicoletti, 120pessoas são
capacitadas por ano, desde
2003, na SãoManoel.
“Se conseguimos chegar

até aqui, podemos fazer qual-
quer coisa. Ser operador é
bom,melhorou aqualidadede
vida, melhorou tudo. Mas se
aparecer oportunidade me-
lhor, vamos tentar”, animam-
se os ex-cortadores Agnaldo
de Oliveira e Márcio Luís Ro-
drigues.“Oníveldemotivação
dequemsaidocorteédiferen-
te”, confirmaVeguin.

SELEÇÃO
Oprocessodeseleçãoéomes-
modequalquerempresa.Ava-
ga é anunciada e os interessa-
dos se apresentam. Há entre-
vista e, ao fim do processo, o
resultadoéavaliado. “Orequi-
sito é querer aprender”, diz a
coordenadoradePlanejamen-
to e Desenvolvimento de Pes-
soas da Unidade Quatá da Zi-
lor,emQuatá(SP),MariaElvi-
raScapol.Aunidadejácapaci-
tou,desde2006,300pessoas–
50% tornaram-se tratoristas.
“Emdoisanos,umcortador

é alfabetizado e tira carteira
de habilitação”, diz o gerente
agrícola da Quatá, João Paulo
Pires Martins. A unidade já
mecanizou75%daárea. “Uma
colhedora substitui o corta-
dor, mas cria outras funções,
como tratorista, mecânico e
fiscal.” Veguin, da Costa Pin-
to, confirma: “Uma colhedora
demanda 20 pessoas, ela não
depende só do operador.” ●
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