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A grandeza do
Agronegócio brasileiro!
Muitas pessoas ouvem falar sobre o setor, mas não
fazem a menor ideia do que se passa no agronegócio
brasileiro e o que esse setor compreende
O agronegócio, um dos principais motores da economia
brasileira, movimenta o equivalente ao PIB de muitos
países e emprega 1 a cada 3 trabalhadores brasileiros.
O setor foi responsável por 26,6% do PIB brasileiro em
2020, o equivalente a R$ 2 trilhões, ou seja, mais de um
quarto de todos os bens e serviços finais produzidos pelo
Brasil no ano passado foram fruto do agronegócio.
Em 2021, os números do segmento são ainda mais
animadores. Só nos primeiros seis meses, o crescimento
acumulado já era de 10%, e deve terminar este ano
representando 30% do PIB.
Alimentando o mundo
O agro brasileiro alimenta mais de 800 milhões de
pessoas no mundo.
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O Brasil é o 4° maior exportador mundial de
produtos agropecuários, atrás apenas da União
Europeia, EUA e China.
A China importou 33% do que o Brasil vendeu para o
mercado externo em 2020.
Futuro
Estudos mostram que o agronegócio brasileiro tem
muito espaço para crescer, por conta das condições
favoráveis que possuímos, como solo e clima.
(Fonte: Dados extraídos dos sites da CNA – Embrapa - IPEA e do The News)
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Tudo leva a crer num cenário de bons negócios
As perspectivas para a cana-de-açúcar são animadoras,
segundo as projeções de várias consultorias
especializadas no setor sucroenergético.
A seca e as geadas atingiram o desenvolvimento das
lavouras, limitando a oferta de cana e conduzindo
o mercado para mais um ano de alta de preços do
açúcar e do etanol. Com isso, estamos atravessando
um excelente momento para a cultura da cana, cuja
tendência é de boas margens para a nossa produção no
curto e médio prazo.
Em evento recente de encerramento de safra na
Enersugar (Bioenergia), tivemos a oportunidade de ouvir
o consultor da Datagro, Guilherme Nastari, para quem a
safra 21/22 foi uma das mais desafiadoras da história, em
termos de execução. E foi mesmo!
Segundo ele, o setor poderá ter preços compensadores
nos próximos três ou quatro anos, “algo que não se via
há algum tempo”. Ele também acredita que o volume
de cana deve voltar aos patamares da safra passada
(2020/2021) somente em 2023/2024; e que no curto

prazo, os desafios
são a retomada
do plantio de cana
de 12 meses, os
tratos culturais
e a originação e
custo de insumos
(fertilizantes,
agroquímicos,
gesso, calcário) e
maquinário.
Conclusão, nosso
foco deve ser
radicalmente
direcionado para o
controle de custos
e a diversificação, visando
ao máximo aproveitamento
da energia da cana.
Grande abraço!

Bruno Garcia Moreira
Presidente
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Contratado novo diretor Executivo
Eduardo Sandrini Simprini (34) acaba de ser
contratado pela Assocana para o cargo de diretor
Executivo. Sua chegada na Assocana está prevista
para o dia 6 de dezembro/2021
Com muita facilidade na condução e gestão de
projetos, Eduardo Sandrini Simprini já participou de
diversos projetos de consultoria para importantes
players e entidades do agronegócio, foi fiscal de Defesa
Agropecuária do Paraná e, por último, trabalhou na área
de inteligência de mercado, em Ribeirão Preto.
De mudança pronta para Assis, onde vai residir daqui
para frente, Eduardo conta que quando soube da vaga na
Assocana – há cerca de 2,5 meses – e do novo projeto
de modernização que vem sendo minuciosamente
trabalhado pela diretoria com o suporte da Markestrat
e do Pecege, se interessou em participar do processo
de seleção. “O desafio proposto pela Assocana, de
melhorar seus processos, demonstra uma preocupação
da diretoria no aprimoramento do que a instituição
já faz bem feito e em elevar o seu nível de gestão e

profissionalismo. Poder
participar realmente de um
projeto de inovação, numa
associação tão importante
para o setor como a
Assocana, me deixou
bastante motivado”,
comenta.
Ciente de que tem um
grande projeto para
colocar em prática, o
Filho e neto de produtores,
novo diretor acredita
Eduardo é Engenheiro
que o maior desafio para
Agrônomo e Mestre
o sucesso de qualquer
em Administração das
Organizações, na área de
empreitada são as
planejamento e gestão
“pessoas”. Por isso, será
estratégica de marketing
fundamental que todos
tenham clareza sobre
onde a Assocana quer e precisa chegar, como cada um
está em relação ao projeto e como se encaixar nele,
com determinação e positividade. “Temos um grande e
desafiador trabalho pela frente”, diz.

Área Social: Projeto piloto começa a ser implantado
A partir de agora, a área de Assistência Social
da Assocana, que oferece serviços médicos e
odontológicos, começa a implantar um projeto piloto
no seu Ambulatório de Assis/SP, para testar o prontuário
eletrônico, que será integrado, facilitando a rotina de
trabalho e o acesso às informações de cada usuário do
sistema, incluindo as companhias agrícolas.
Conforme os ajustes iniciais forem feitos, o prontuário
passará a ser implantado também nos demais
ambulatórios da Assocana, instalados em Tarumã,
Maracaí e Paraguaçu Paulista.
Reunião coordenada pelo consultor da Assocana, Luiz Otávio Barbosa Vianna, com representantes da Agroterenas: Cláudio Massayuki
Takao, Inês de Souza, Renata Paloni Varanda Garcia e Aline Alves Loureiro Sampaio - e da NovAmérica: Germano de Melo Matos Trevisan,
Sidney Belisário e Willian Huppler de Almeida

Programação de férias da Assocana
Assistência Social | Férias coletivas de 20/dezembro/2021 a 18/janeiro/2022
Assistência Técnica | Férias de 20/dezembro/2021 a 18/janeiro/2022
Haverá plantão com o Técnico Ademir Moreira, a partir do dia 4/janeiro/2022
Equipe de Controle de Pragas | Férias de 20/dezembro/2021 a 3/janeiro/2022.
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Sabe dizer se tem
nematoide no solo da
sua propriedade?
É importante fazer este levantamento nos períodos
úmidos, com raízes novas, para garantir a qualidade da
amostra e obter o nível correto de população da praga
Segundo os técnicos da Assocana, não é muito fácil
identificar a presença de nematoide somente observando
a área, porque os sintomas se confundem com outras
ocorrências e o produtor acaba atribuindo a baixa
produtividade, plantas de tamanhos desiguais, nanismo e
perfilhamento menor, por exemplo, a outros fatores.
Por isso, é muito importante fazer a análise de solo
nas áreas com suspeita de nematoides, para definir o
manejo. Os técnicos da Assocana ressaltam que esse é o

Técnicos da Assocana, na região de Bernardino de Campos,
retirando amostras de solo para análise de nematoides

período ideal para retirar as amostras – o solo precisar ter
umidade natural, mas evitando a coleta após a chuva ou
em dia de calor extremo.

Fique atento e chame os técnicos
Os nematoides são micro-organismos naturais dos solos,
sendo que algumas espécies podem causar ataques
severos ao canavial.
Eles podem provocar: tamanho desigual das plantas,
nanismo, menor perfilhamento, tombamento de
plantas (dependendo da infestação) e, dependendo da
severidade dos danos, nas socas subsequentes pode
haver diminuição da longevidade da soqueira.
A orientação é: acione o departamento Agrícola da
Assocana para retirada das amostras para análise,
especialmente na reforma do canavial ou no
terceiro corte.

Reboleira com sintomas de nematoides na cana-de-açúcar

(Dados até o dia 17 de novembro/2021)
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NovAmérica reúne parceiros em Pedrinhas Paulista
Além de produtores do município, o evento contou ainda com parceiros de Florínea, Tarumã e Assis
A NovAmérica Agrícola reuniu produtores de cana-deaçúcar, no dia 11 de membro/2021, em evento realizado
em Pedrinhas Paulista, seguindo rigoroso protocolo de
segurança contra a Covid-19, com a realização de teste swab
em todos os presentes.
O encontro, com o objetivo de aprimorar a gestão de
relacionamento da NovAmérica com fornecedores e
parceiros, apresentou importantes temas sobre os projetos
e ações que a empresa vem colocando em prática, com
destaque para os esforços na prevenção e combate a
incêndios. A empresa investiu mais de R$ 4 milhões em
19 frentes de combate, com rondas 24 horas por dia,
bem como em um sistema de monitoramento de focos
de incêndios, por meio de satélites capazes de detectar
o sinistro em poucos minutos, acionando a central e os
brigadistas (que passam por constantes capacitações).
Ainda foram abordados no encontro temas como: impactos
do clima na cultura da cana; novos projetos colocados em
prática; insumos; parceria integrada; ecossistema de parceria
agrícola; transformação digital e gestão de informação;
implantação do projeto Solo Vivo; além da apresentação do
projeto de construção da nova sede da NovAmérica, numa
área de 35 hectares próxima à cidade de Tarumã.
No encerramento, o diretor executivo Fábio de Rezende
Barbosa falou sobre o panorama do mercado e manifestou
sua felicidade em poder reunir novamente parceiros e
amigos de maneira presencial. “Também pudemos passar
uma boa perspectiva de mercado e todo o nosso otimismo,
visto que a cana-de-açúcar deve viver um bom momento
em 2022, especialmente devido ao projeto de etanol que
vem sendo desenvolvido pela Índia, que vai retirar muito
açúcar do mercado internacional e forçar o preço para
cima”, disse ele.
(Texto produzido com apoio da Assessoria de Comunicação da NovAmérica)

Fábio de Rezende Barbosa encerrou o evento
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Enersugar encerra safra com palestras
e confraternização
Dois renomados palestrantes do setor sucroalcooleiro falaram
sobre novas técnicas de cultivo e perspectivas para o futuro

No encerramento de sua segunda safra, cujos resultados
são considerados muito positivos pela duplicação do
recebimento de cana em um ano atípico - seca prolongada,
fortes geadas e inúmeros incêndios agrícolas - a Enersugar
Bioenergia reuniu diretores e produtores em evento técnico
e de confraternização, em seu espaço “Casa do Agricultor
Enersugar”.
Dois importantes palestrantes marcaram o encontro. Daine
Frangiosi, renomado produtor, pesquisador e desenvolvedor
da cultura canavieira, de Minas Gerais, abordou o tema
“Produzindo com Efetividade e Sustentabilidade”. Segundo
ele, a “inovação” é essencial para a manutenção e o
desenvolvimento da cultura da qual o Brasil é líder mundial em
produção e tecnologia. Frangiosi falou sobre a necessidade
de melhoria das técnicas de cultivo e manejo, com o uso
de variedades mais adaptadas à cada região, seleção e
experimentação dos cultivares e aplicação de técnicas
desenvolvidas em laboratório de pesquisas para tornar a canade-açúcar mais resistente e produtiva em várias épocas do
ano e nas diversas regiões.
Na sequência, Guilherme Nastari, diretor da Datagro destacada empresa do agronegócio nacional e internacional
em consultoria estratégica e financeira - ministrou a palestra
“Momento Atual e Perspectivas do Setor”, traçando o histórico
da cultura canavieira no Brasil. Nastari afirma que o setor
está vivendo a “Era do Carbono”, quando é premente a
profissionalização e a aplicação de técnicas de cultivo e de
preservação para alcançar mais ganho em menos tempo
e espaço e proteger o meio ambiente. Falou ainda sobre
precificação do produto e de seus derivados, e da importância
de medidas modernas, como a adotada pela Enersugar,
de compartilhar os ganhos extras com os produtores, que
também devem trabalhar pela melhoria de suas produções em
quantidade e qualidade.

Dirceu e Dorival Finotti

Guilherme Nastari e Sylvio Ribeiro do Valle

(Texto produzido com apoio da Assessoria de Comunicação da Enersugar)
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Incorpore adubo em profundidade e alcance
maior rendimento em TCH
O produtor canavieiro deve dar uma atenção especial
para adubação na soqueira da cana. A sustentabilidade
dela para produzir mais cortes no futuro está relacionada
diretamente com a eficiência na aplicação de adubo
Na atualidade é muito comum encontrar aplicação
superficial, por cima da palha. Uma boa prática, mas devese levar em conta que parte dessa aplicação é perdida e as
raízes não absorvem 100% do produto, muito porque ele se
volatiliza. Outra situação recorrente são os incêndios que
causam perdas importantes do produto. Muitas pesquisas
de longas datas, que sempre comparam a aplicação
superficial com a adubação incorporada ao lado da linha
da cana, mostram que os resultados são muito diferentes.
Quando o produtor incorpora o adubo entre 7 e 12 cm, o
aproveitamento é eficaz, porque toda dosagem está sendo
incorporada nas raízes, onde é absorvida pela planta. Outro
benefício é que está sendo depositado nos dois lados da
linha, onde se localiza o sistema radicular da soqueira.
Incorporando o adubo, o produtor evita o tempo que esse
adubo é depositado na palha e que leva para chegar até o
sistema radicular.

Comparativo de cana
processada – últimos 3 anos

Safra está
chegando ao fim
A maioria das unidades industriais da
região já encerrou a moagem da safra.
Segundo o departamento Agrícola da
Assocana, apenas a Água Bonita, em
Tarumã/SP, entra o mês de dezembro
ainda em funcionamento, para processar
cana própria.
Veja como estava a moagem até a primeira
quinzena de novembro e o índice de ATR,
que deve fechar esse ano com valores mais
baixos que nas duas safras anteriores.

Os resultados mostram diferenças produtivas; hoje o custo
do produto exige uma aplicação assertiva. Portanto, temos
que dar a comida na boca da cana, que seriam suas raízes, e
assim alcançar maior rendimento em TCH.
Safra 2019

Safra 2020

ATR
(kg/t)

Entrega
(t)

ATR
(kg/t)

Entrega
(t)

ATR
(kg/t)

1ª quinz./abr

1.001,720

106,14

73.822,700

120,58

188.249,020

117,95

2ª quinz./abr

352.482,400

121,31

607.911,948

127,90

669.378,690

127,88

1ª quinz./mai

589.703,530

124,00

719.108,230

129,81

772.847,350

133,84

2ª quinz./mai

698.458,280

124,89

691.880,660

134,49

778.569,850

138,58

1ª quinz./jun

690.521,920

129,94

486.395,310

135,15

421.214,220

138,52

2ª quinz./jun

853.372,420

132,92

613.238,300

138,70

853.329,980

140,40

1ª quinz./jul

677.642,800

135,63

787.840,800

137,58

807.412,325

140,80

2ª quinz./jul

935.044,390

138,84

881.643,670

140,57

876.800,337

140,03

1ª quinz./Ago

812.426,420

142,66

825.521,410

142,99

901.150,297

141,18

2ª quinz./Ago

858.133,050

148,30

389.603,040

143,59

759.121,498

144,99

1ª quinz./Set

648.104,040

150,60

822.357,832

146,26

624.242,310

147,81

2ª quinz./Set

594.719,770

150,22

694.994,310

147,40

811.141,210

146,95

1ª quinz./Out

786.243,520

153,17

644.563,200

151,62

315.186,470

138,15

2ª quinz./Out

655.078,670

153,31

618.829,470

148,73

491.485,400

134,66

1ª quinz./nov

610.543,810

147,78

584.721,530

146,75

664.609,540

134,89

Acumulado

9.763.476,740

140,25

9.442.432,410

140,69

(Fonte: Departamento Agrícola Assocana)
============================================
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Safra 2021

Entrega
(t)
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Faça sua doação

9.934.738,497 139,10

Código de Ética e Guia de Conduta foram atualizados
Já estão no site da Credicana os novos textos do Código
de Ética e do Guia de Conduta, que definem como
devem ser conduzidas as relações entre todos os públicos
de interesse relacionados à cooperativa de crédito, e
apresenta as condutas a serem adotadas, orientadas pelos
princípios de respeito, honestidade e responsabilidade.
Os documentos, já elaborados com base na LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados), estabelecem padrões nas
relações com seus colaboradores; parceiros de negócio,
fornecedores, prestadores de serviços e estagiários;
com seus cooperados; com o meio ambiente; com as
comunidades e com a sociedade.
O Código de Ética abrange os membros do Conselho
de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva,
ocupantes de funções gerenciais, colaboradores,
estagiários e prestadores de serviços, que têm o
compromisso de promover seu cumprimento.
Já com o Guia de Conduta, a Credicana visa à prevenção
de desvios de conduta, promovendo a disseminação
de orientações e atividades educativas, sem prejuízo da
aplicação de medidas disciplinares cabíveis, caso algum

desvio seja constatado.
O comprometimento de todos com o guia é fundamental
para que a Credicana alcance suas metas e objetivos de
forma ética e transparente.
Para conhecer com mais detalhes o conteúdo do material,
acesse: https://www.credicana.com.br/codigo-de-etica

Recurso barato
para o produtor de cana
A Credicana está com uma linha de crédito disponível,
com juros de 0,99% ao mês, para antecipação das parcelas
(modelo Consecana) referentes ao pagamento da safra,
que serão quitadas no início de 2022 (entre janeiro e abril).
Os interessados devem procurar a Cooperativa.

Campanha de Natal
FAÇ A S U A D O A Ç Ã O
Todos podem participar com doações para atender
entidades assistenciais de Assis e Palmital.
Prazo: 17/12/2021 | Pix para doações: 18997959131
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coplacana.supercampo.com
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Urgente
peça já o seu material escolar
Os associados interessados em adquirir os kits de material escolar da Assocana, cujos preços estão atrativos – 50% a 60% mais
baratos que no varejo, devido à negociação com o fornecedor -, devem ligar rapidamente para a área de Assistência Social, para fazer
sua encomenda. O telefone é: (18) 3421-3201 ou por e-mail: a.social@assocana.com.br.

Confira abaixo a composição de cada kit e os valores negociados pela Assocana:
Jogo I (1ª e 2ª séries)
Valor: R$ 67,00
3 cadernos brochurão capa dura - 96 folhas
1 tesoura sem ponta
1 caneta azul kilom BIC
1 caneta vermelha BIC
4 lápis pretos
1 régua plástica - 30 cm
1 caixa de lápis de cor - 12 cores
1 tubo de cola 40 g
2 borrachas
1 apontador
1 pacote sulfite branco - 100 folhas
1 pasta elástica transparente
1 caixa giz de cera
1 estojo
1 caixa de caneta hidrocor 12 cores
1 tinta guache com 6 cores
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Jogo II (3ª e 4ª séries)
Valor: R$ 65,00
3 cadernos brochurão capa dura - 96 folhas
1 tesoura sem ponta
1 caneta azul BIC
1 caneta vermelha BIC
4 lápis pretos
1 régua plástica - 30 cm
1 caixa lápis de cor - 12 cores
1 tubo de cola 40 g
2 borrachas
1 apontador
1 pacote sulfite branco - 100 folhas
1 pasta elástica transparente
1 caixa de giz de cera
1 estojo
1 caixa de caneta hidrocor - 12 cores

Jogo III (5ª série ao colegial)
Valor: R$ 65,00
2 cadernos capa dura – 200 folhas
1 caneta azul BIC
1 caneta vermelha BIC
4 lápis pretos
1 régua plástica - 30 cm
1 caixa lápis de cor - 12 cores
1 tubo de cola 40 g
1 estojo
2 borrachas
1 apontador
1 pacote sulfite branca – 100 folhas
1 pasta elástica transparente
1 pincel marca texto
1 compasso
1 transferidor 180º

