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EDITORIAL

Com ou sem pandemia
temos que continuar
trabalhando
A essencialidade do Agro em tempos de coronavirus
não se discute, temos que continuar nosso trabalho no
campo e dar nossa contribuição para manter o alimento
na mesa do brasileiro, além do equilíbrio da balança
comercial. Ou seja, nosso papel é fundamental!
Infelizmente, o cenário já não é mais o mesmo. Em
menos de um mês vimos todas as nossas otimistas
expectativas se frustrarem - a crise provocada pela
pandemia da Covid-19 promoveu uma drástica redução
do consumo de etanol e, para colocar uma pá de cal,
estamos vivendo os reflexos da crise entre a Opep
e a Rússia, que reduziu as cotações internacionais
do petróleo, prejudicando a competitividade dos
biocombustíveis no Brasil.
Nossa safra de cana está apenas começando e
precisamos contar que algo será feito para reduzir
esses impactos negativos sobre o nosso negócio. É
importante saber que estamos – por meio das entidades
representativas e da Frente Parlamentar pela Valorização
do Setor Sucroenergético – trabalhando para isso.
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Enquanto a situação (novo coronavirus) se mantém,
vale ressaltar que é preciso tomar todos os cuidados
necessários de combate ao vírus, orientar correta e
incansavelmente nossos colaboradores, oferecendo
os equipamentos de proteção, exigindo o uso e insistir
nos procedimentos básicos de higiene – lavar as mãos,
usar álcool em gel – tanto pessoal como dos objetos e
equipamentos que são compartilhados.
Somos uma peça importante na engrenagem hoje e
acredito, sinceramente, que quando tudo isso passar
(pandemia), e vai passar!, o agro sairá mais fortalecido.
Estamos juntos e o momento exige ainda mais a nossa
união. Conte conosco!
Bruno Garcia Moreira
Presidente

Já passamos por muitas crises juntos e conseguimos
sobreviver a todas elas.
Agora, estamos enfrentando mais um desafio daqueles
mas, acredite: a nossa união é o nosso maior trunfo!
Conte com a Assocana!
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Muda Cana apresenta trabalho para nova diretoria
Para posicionar os diretores sobre os trabalhos do
programa Muda Cana, que vêm sendo desenvolvidos
desde o ano passado na Assocana, foi realizada no
dia 8 de abril uma videoconferência com o consultor
da Orplana, Luiz Ricardo Brito Ribeiro, do Polo BPM.
Participaram o presidente Bruno Garcia; o diretor Vicepresidente, Eduardo Perales; o diretor Tesoureiro, Paulo
Bannwart; e os gerentes Rolando Zanin e Flávio Teixeira.
O projeto visa a melhoria da gestão da Associação e
vem ao encontro da proposta dos diretores atuais,
de aprimorar os processos internos e os serviços
prestados pela Assocana, envolvendo toda a equipe de
colaboradores.
Com a assessoria dos técnicos do Muda Cana, foram
identificados, ainda em 2019, os pontos mais sensíveis e
propostos planos de ação, com foco em três objetivos
estratégicos:
- Engajar o associado nas atividades da associação, de tal
forma que ele seja mais presente.
- Trabalhar de forma planejada, criando diretrizes e ações
mais estruturadas.
- Promover a aproximação da diretoria com o trabalho
que acontece dentro da associação.
O trabalho também priorizou a realização do
Gerenciamento Operacional da Associação;

a prestação de serviços técnicos e a promoção da
marca (comunicação), indicando o plano de ação para
alcançar essas metas.
O futuro
Após o entendimento pela diretoria do trabalho proposto
pelo Muda Cana, ficaram combinadas reuniões mensais
para acompanhamento da evolução do programa em
cada área, para ajustes e redirecionamento em caso de
necessidade.

Um canal exclusivo para o produtor de cana. Você conhece?
O CanaTube é um canal direcionado ao produtor de cana, com vídeo-aulas sobre
temas relevantes, gravados por especialistas convidados. Os vídeos também
contam com a participação de produtores e associações, para debate não só
sobre a gestão do negócio, gestão de riscos, mas também a sustentabilidade e
produtividade no agronegócio da cana.
Esses vídeos são disponibilizados em uma plataforma de compartilhamento e ficam
disponíveis publicamente aos interessados. Segundo a Orplana, o maior objetivo
do projeto é promover a melhoria contínua do produtor, a profissionalização e o
fortalecimento das associações.
O canal foi idealizado pela Orplana, Solidaridad e Pecege, dentro do Programa Muda Cana.
Inscreva-se e assista!

Ambulatórios estão atendendo
Os ambulatórios médico-odontológicos da Assocana,
instalados em Assis, Tarumã, Maracaí e Paraguaçu
Paulista, ficaram fechados por 20 dias (25/3 a 14/04),
retomando o atendimento no dia 15 de abril. As unidades
estão mantendo todas as medidas de prevenção contra a
Covid-19 nos atendimentos ambulatoriais.
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Toda quinta-feira
são lançados
vídeos inéditos

Novo formato de reuniões foi adotado
Desde que começou a quarentena, todas as reuniões
que antes eram presenciais passaram a ser virtuais,
para evitar aglomerações. A prática era pouco adotada
até então, mas agora está virando rotina dentro da
Assocana. Palestras, cursos, treinamentos e até mesmo
as reuniões de diretoria têm acontecido por vídeo.

Médico orienta
Fiscais de Laboratórios
Todos os fiscais de Laboratório contratados pela
Assocana para atuarem nesta safra nas unidades
industriais da região participaram, no dia 15 de abril/2020,
da videoconferência com o médico Gilson Porto, clínico
que atende no ambulatório médico-odontológico da
Assocana, em Tarumã/SP.
A reunião virtual foi organizada pela área de Assistência
Social para orientar a equipe sobre os procedimentos
corretos de prevenção contra a Covid-19, de acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
O médico estava no ambulatório de Tarumã e os fiscais no
auditório da Assocana, em Assis

Faça sua parte!

Cartilha está no site da Assocana

CUIDADOS

- Afaste imediatamente funcionários com sintomas
do vírus (febre, dor de garganta, tosse e falta de ar).
- Distribua álcool gel em todos os setores.
- Oriente sobre o distanciamento entre pessoas de,
no mínimo, um metro.
- Evite caronas nos veículos e nem compartilhe cabines
de colheitadeiras, tratores e caminhões.
- Caminhoneiros e outros prestadores de serviços
devem permanecer no interior dos veículos durante
entrega ou carregamento de mercadorias.
- Todos devem usar de forma individual objetos
como garfo, faca e copo.
- Não emprestar celular, rádio ou outros aparelhos
de comunicação.
- Evite ao máximo pessoas acima de 60 anos nos locais
de trabalho.
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O setor Sucroenergético foi considerado pelas autoridades
brasileiras como essencial pelo fato de produzir alimento,
combustível, energia e, mais recentemente, de modo
voluntário e gratuito, álcool 70 como insumo de saúde.
Para cumprir essa missão, as associadas da Orplana
desenvolveram protocolos que visam assegurar a saúde de
seus colaboradores e familiares. A Unica, por sua vez, reuniu
as informações trazidas pelas associadas, Sifaesp, Siaesp
e Orplana, e decidiu contratar a dra. Vívian Avelino Silva,
especialista na área de Infectologia, para analisar nossas
práticas e garantir que sejam as melhores possíveis.
Para acessar a cartilha, consulte o site da Assocana:
www.assocana.com.br

Safra começa com índice alto de ATR
Essa é a notícia boa! O levantamento
de dados feito pelo Departamento
Agrícola da Assocana mostra um
aumento considerável dos índices
de ATR até aqui. Segundo o gerente
da área, Flávio Teixeira, o clima
foi fundamental. “A falta de chuva
potencializou o efeito do maturador”,
explica o gerente.
Compare os índices das últimas três
safras e o comportamento das chuvas
no período.

Acompanhamento da entrega de safra

*Dados até 19 de abril de cada ano (Fonte: Departamento Agrícola Assocana)

Dados até 27/04/2020)

Controle de
pragas de forma
ordenada

Faça parte do grupo
Produtor de cana, faça parte do nosso
grupo de WhatsApp e receba informações
diárias sobre as atividades da Assocana e
os principais assuntos do setor. Para ser
adicionado ao Grupo Técnico, basta solicitar
no departamento Agrícola da Associação,
pelo número (18) 98117-2888.

Já fez a pré análise da sua cana?
Antes da colheita, leve uma amostra da sua cana ao Laboratório de Análise da Assocana,
para verificar o nível de maturação. Os resultados obtidos indicam se a cana estará pronta
para a colheita na data prevista. O ideal é retirar amostras de vários talhões, para avaliar
por onde será melhor iniciar
o corte.
Para as áreas que ainda
não estão prontas, os
técnicos recomendam
neste momento a aplicação
de maturadores com baixa
carência, para permitir que
a cana se desenvolva um
pouco mais.

O departamento Agrícola
da Assocana elaborou
um planejamento de
atividades da área de
Controle de Pragas para
oferecer assistência aos
35 mil hectares de cana
de seus associados. Essa
área total foi dividida em
três blocos, que serão
visitados semanalmente
pelos técnicos que atuam no
controle de pragas.
Os atendimentos
solicitados por telefone
serão realizados de acordo
com o cronograma prévio
elaborado pela área Agrícola.
Para saber em qual dia da
semana a área receberá a
visita do técnico, fale com
a Priscila, pelo telefone
(18) 3421-3202 ou pelo
WhatsApp (18) 98117-2888.
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Medida Provisória permite
adiamento da Assembleia
A Credicana, assim como todas as cooperativas
brasileiras, está autorizada a realizar sua Assembleia
Geral Ordinária (AGO) até o final de julho/2020,
de acordo com a Medida Provisória 931/2020,
publicada pelo Governo Federal no dia 30 de
março/2020, a pedido da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB).
A MP estabelece prazo de sete meses para realização

PRRAOZGO
ADO

PROR

de AGOs de cooperativas, a partir do final do exercício
social. Na prática, as cooperativas têm até julho para
cumprir com os ritos assembleares. Também foram
prorrogados os mandatos dos membros dos órgãos
estatutários até a Assembleia Geral Ordinária.

Relatório de Gestão está disponível
Antes do início da quarentena, a Credicana já estava preparada
para a realização da Assembleia Geral Ordinária no mês de abril,
como de costume. Todas as peças do Balanço estavam finalizadas
e inclusive o Relatório de Gestão do exercício de 2019 já estava
sendo impresso na gráfica para distribuição na assembleia.
Assim, os interessados em ter acesso ao material que reúne o
Balanço, as Demonstrações de Resultados e todas as atividades
da Credicana no exercício podem retirar um exemplar na sede da
Cooperativa, em Assis, ou ainda consulta-lo no site:
www.credicana.com.br, na aba “Demonstrações Financeiras”.
Está tudo lá.

Medidas de enfrentamento da Covid-19
A diretoria decidiu adotar algumas medidas para esse
período de quarentena provocado pela pandemia,
entre elas:
- Suspensão temporária no atendimento da unidade de
Palmital, pelo menos até o dia 1º de junho/2020.
- Redução do horário de atendimento na Sede, em
Assis: das 10h às 14h.
- Atendimento de forma individualizada para casos
urgentes e que exigem a presença física do cooperado.

A agricultura é a nossa atividade, o que sabemos fazer de melhor, a nossa VIDA. Neste
momento em que ela está sendo tão valorizada, que tal fazermos o mesmo com a nossa
atividade? Logo estaremos olhando tudo isso pelo retrovisor e veremos a poeira abaixar!
Enquanto não passa, estamos aqui para atende-lo da melhor forma possível,
pelo e-mail: kellen@credicana.com.br ou fone: (18) 3321-1700.
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Cadastro Ambiental Rural já
pode ser analisado
Foi publicado no dia 5 de março/2020, o Decreto
64.842, que trata o processo de regularização de
passivos ambientais existentes em propriedades do
Estado de São Paulo, ou seja, o governo regulamentou
o PRA (Programa de Recuperação Ambiental).
Segundo o engenheiro Florestal, Claudio Bertolucci,
isso significa que a partir de agora o CAR (Cadastro
Ambiental Rural) das propriedades já podem ser
analisados e, portanto, os proprietários rurais que
pediram a dispensa do artigo 68, devem solicitar a
documentação comprobatória.

Para receber orientações
sobre os próximos passos,
os associados da Assocana
podem agendar um
horário com o engenheiro
Ambiental, cujos serviços
foram contratados pela
Associação.
O agendamento deve
ser feito no departamento
de Assistência Técnica.

Febre Aftosa

Prazo para entrega da declaração é prorrogado
Foi prorrogado para o dia 1º de julho/2020 o prazo para entrega
da declaração da vacinação do gado bovino e bubalino, relativo à
Campanha de Erradicação da Febre Aftosa. A decisão levou em conta
que muitos produtores ainda procuram o atendimento presencial dos
Escritórios de Defesa Agropecuária para o auxílio nessa demonstração
e, por esse motivo, a Secretaria de Agricultura resolveu prorrogar o
prazo para evitar o contágio pela
covid-19.

Cláudio Bertolucci vai
orientar associados na
sede da Assocana, em
data e hora previamente
agendados

BONS NEGÓCIOS
Vendo
Égua pampa, de sela,
com dez anos de idade.
Contato:
(18) 99705-7633, com
Antônio Carlos.

Vendo
Condor 600, comando elétrico, Master
Flow. Contato: (18) 99723-8260,

Importante: O período para
realização da vacinação está
mantido, devendo ser vacinados
os bovinos e bubalinos de todas
as idades entre os dias 1º e 31 de
maio de 2020.
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com Paulo.

Se você tem algo para vender, basta informar
o departamento Agrícola ou no e-mail:
contato@assocana.com.br , contendo, além do
produto, o telefone e nome para contato.

