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Você leu essa?

São Paulo lidera com
folga produção de
cana-de-açúcar
Recentemente, o setor sucroenergético ganhou o
Observatório da Cana, um painel inédito e interativo
com os principais dados de qualidade da canade-açúcar. O conteúdo exclusivo traz análises
laboratoriais em mais de 130 unidades produtoras
operantes e participantes do Sistema ATR.
A iniciativa conta com a parceria do CONSECANASP (Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar,
Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo) e permite
que empresas, produtores e público em geral

tenham uma visão agregada por Estado dos fatores
que determinam a quantidade de açúcares totais
recuperáveis (ATR) na matéria-prima processada.
Entre os dados disponibilizados pelo Observatório
da cana estão os de produção de cana, açúcar,
etanol por estado. Na safra 2019/20, que produziu
642.677 mil toneladas de cana, 29.606 mil toneladas
de açúcar, 10.884 mil m3 de etanol anidro e 24.711
m3 de etanol hidratado, os cinco maiores estados
produtores foram:

Confira: https://observatoriodacana.com.br/ - (Fonte: CanaOnline e Observatório da Cana – 19 de abril/2021)

Áreas de cana-de-açúcar estão mais concentradas
Entre 2009 e 2019, a área cultivada com cana-deaçúcar cresceu 14,3% no Brasil. Nesse período, as áreas
de cultivo se deslocaram para estados do CentroOeste e se concentraram em um número menor de
microrregiões. Essas são algumas das análises contidas
em artigo publicado na Revista Opiniões. Os autores
são Evaristo de Miranda, pesquisador e chefe-geral
da Embrapa Territorial, e Paulo Martinho, analista de
geoprocessamento do mesmo centro de pesquisa.
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Para Evaristo de Miranda, a tendência à concentração
do cultivo em menor número de microrregiões pode ser
explicada pela ampliação das áreas de cultivo de canade-açúcar próximas às usinas com objetivo de redução
dos custos de logística. Outro fato que, segundo ele,
pode induzir este fenômeno é o declínio de áreas em que
a cana-de-açúcar deixou de ser competitiva.
(Fonte:https://sucroenergetico.revistaopinioes.com.br - 29-03-2021)
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Assocana completou 44 anos
A data oficial de fundação é 22 de abril de 1977

Aproveitando essa data que marca os 44 anos da nossa
Assocana, queremos destacar que a associação tem
uma atuação ampla, em várias frentes, que vão desde
a prestação de serviços nas áreas Social e Técnica,
de apoio aos produtores no campo, até questões
mais abrangentes, de cunho estratégico para o
desenvolvimento do setor sucroenergético.
Esse trabalho, que chamamos de “Institucional”, é o
coração da Assocana, tudo passa por ele – preço,
política de pagamento, desenvolvimento de pesquisa
de cultivares, experimentos, relacionamento com as
unidades industriais, acompanhamento da qualidade
do produto que entra nas usinas e uma série de outros
benefícios extremamente importantes para o sucesso dos
negócios da atividade canavieira.

Às vezes, temos dificuldade de demonstrar a
essencialidade dessa atuação institucional, porém,
precisamos (todos nós produtores de cana) reconhecer
que sem a “instituição”, os demais serviços prestados não
existiriam!
Estamos iniciando mais uma safra, com grandes desafios
e importantes decisões a serem tomadas, que interferem
diretamente no bolso dos produtores, como é o caso do
RenovaBio, um assunto que interessa a todos aqueles
que plantam cana-de-açúcar. Portanto, convidamos a
todos que procurem a Assocana, que façam parte da
entidade, participem e aproveitem tudo o que ela pode
oferecer.
Um abraço a todos!
Bruno Garcia Moreira - Presidente

Comunicado importante
A diretoria da Assocana está trabalhando intensamente, junto com a Orplana, para a obtenção
de um acordo justo, baseado em estudos sólidos, que visam à participação do produtor nos
Créditos de Descarbonização (CBios), do Programa RenovaBio.
Orientação ao associado
NÃO faça negociações/acordos diretos e pontuais com as indústrias.
Esses acordos individuais podem enfraquecer a negociação coletiva.
Aguarde as negociações da Assocana!
“Todo produtor de cana tem direito aos CBios e estamos lutando por isso”!
Diretoria
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Equipes se reúnem para
combinar atuação no campo
O bate-papo foi no dia 12 de abril,
no formato virtual
Anualmente, antes do início da safra, os técnicos da
Assocana que atuam no Controle de Pragas se reúnem
com a equipe de técnicos da NovAmérica Agrícola, para
distribuírem tarefas e padronizar os serviços prestados.
“É uma forma de otimizar o trabalho das duas equipes,
que são bem enxutas, uma vez que as áreas de cana-deaçúcar são muito extensas”, explica o gerente Agrícola da
Assocana, Flávio Teixeira.
Esse “combinado” com a equipe da empresa de gestão
agrícola instalada em Tarumã/SP tem surtido resultados
muito bons e já virou uma prática comum. Até o quarto
corte da cana, segundo Flávio, a equipe da NovAmérica
controla a cigarrinha das raízes (Mahanarva fimbriolata)
e o Sphenophorus levis das áreas dos parceiros; depois

disso, o departamento Agrícola da Assocana assume o
controle dessas duas pragas, além da broca da canade-açúcar, que já é acompanhada pelos técnicos da
associação desde a implantação do canavial.
A reunião serviu ainda para que as equipes trocassem
informações e chegassem a um consenso sobre a
recomendação dos melhores inseticidas. Eles também
definiram uma programação de reuniões temáticas
mensais – variedades de cana, nutrição etc.

Comparativo de cana processada – últimos 3 anos

Fonte: Departamento Agrícola Assocana)

A CADA 10% DE FALHA* PERDE-SE EM MÉDIA 3,2% EM PRODUTIVIDADE
MENSURE FALHA PARA MANEJO MAIS ADEQUADO E ASSERTIVA!

A ALVAZ AUXILIA NA TOMADA DE DECISÃO PARA GARANTIR, MAIOR PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTO!
WWW.ALVAZ.COM
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(43) 3067. 1442

(43) 9 9172.7343

Início da temporada seca já preocupa produtores
Campanha de prevenção começa mais cedo para conscientizar população
O outono, que teve início no dia 20 de março/2021, já
começa trazendo uma grande preocupação aos produtores
– a possibilidade maior de ocorrência de incêndios nas
lavouras, resultando em dor de cabeça e muitos prejuízos
para os produtores e para o meio ambiente.
Todos se lembram bem da temporada passada – 2020
– um ano seco, com grande incidência de focos de
incêndio. E parece que a previsão para 2021 não é
muito diferente.
“Infelizmente, os incêndios vão acontecer e temos
duas formas de agir: responsiva, tomando todas as
providências após a ocorrência; e preventiva, evitando
os transtornos, a proporção e as multas”, aponta
o engenheiro Ambiental da NovAmérica, Leandro
Henrique Martins Dias, que coordena o Grupo de
Transporte Canavieiro (GTC).

Boa estrutura
Segundo Leandro, a região conta com nove Brigadas de
Incêndio e mais 11 propriedades que têm tanques de água e
servem de apoio. “É uma estrutura até razoável para atender
os 16 municípios, o maior problema é a conscientização da

população em geral”. Ele
se refere aos desavisados
que queimam lixo, jogam
bitucas de cigarro às
margens da rodovia,
entre outras ações
de risco.

O que o produtor
pode fazer?
A melhor coisa que o
produtor pode fazer é a
lição de casa! Seguindo
Leandro Dias
as orientações básicas
sobre os aceiros já
estará se protegendo de muitos problemas. Leandro
adverte que se o aceiro de vegetação nativa estiver
com menos de seis metros e o fogo atingir a área de
preservação, a multa é aplicada automaticamente, sem
choro nem vela!
“Sem dúvida nenhuma, compensa perder um pouco de área
de plantio para o carreador”, afirma o engenheiro Ambiental.

O outono é uma estação do ano que começa sempre entre os dias 20 e 21 de março, ou seja, quando
termina o verão, e termina entre os dias 20 e 21 de junho, quando tem início o inverno.
No outono os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas.
A temperatura começa a esfriar.
As folhas caem e chove com menos frequência.
A umidade do ar é inferior e a ocorrência de ventanias e nevoeiros é maior.
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Aumente a potência no combate
às daninhas com Ritmo
Novo herbicida da IHARA desenvolvido
exclusivamente para cana-de-açúcar
Combate Capim-braquiária,
Mamona, Cordas entre outras

Inovadora formulação líquida:
rápida absorção e fácil manuseio

Canavial no limpo por mais
tempo e maior rendimento

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

ALTA POTÊNCIA NO COMBATE
ÀS DANINHAS! CONHEÇA
MAIS SOBRE RITMO.

PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO
ATENÇÃO ESTE
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO;

CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE
PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS;
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA;
E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
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Markestrat realiza pesquisa com associados
Prazo para responder vai até 30 de abril/2021
A Markestrat, empresa de consultoria contratada pela
Assocana para elaborar o seu Planejamento Estratégico
2021-2025, está aplicando uma pesquisa rápida entre
os associados, para que apontem pontos de melhoria e
oportunidades para a Associação.
O link do questionário está sendo disponibilizado nos
grupos de WhatsApp, mas também dá para responder
por e-mail, e é muito simples. O departamento
Agrícola pode encaminhar para todos aqueles que
ainda não tiveram acesso, basta solicitar.
“Acreditamos que a participação de todos os
associados é essencial para ajudar a associação
a continuar crescendo com excelência em suas
operações e serviços, sempre trazendo melhorias”,
afirma Flavio Ruhnke Valerio, consultor associado
da Markestrat. Ele adianta que a pesquisa não é
identificada e que as respostas individuais serão
visualizadas apenas pela equipe da Markestrat, que
garante sigilo e anonimato.

Trabalho da consultoria
teve início em março
A diretoria da Assocana contratou a Markestrat em

Marcos Fava
Neves, sócio
da Markestrat
e professor da
USP e FGV

Celso Albano,
gerente de acesso
ao mercado
e professor
associado Pecege

Flavio Ruhnke
Valerio,
consultor
associado da
Markestrat

março e, desde então, a empresa vem buscando
informações e subsídios junto aos diretores,
colaboradores, associados, parceiros, companhias
agrícolas e unidades industriais. Tudo isso, para ter um
diagnóstico mais próximo possível da realidade e poder
traçar o planejamento para os próximos cinco anos.
Flavio Valerio explica que o trabalho está dividido
em cinco etapas. Essa é a primeira, para entender a
instituição. Na segunda fase, com base no diagnóstico,
será definido para onde a Assocana vai, onde quer
chegar em cinco anos. Na terceira e quarta etapa,
serão traçadas as estratégias, e na quinta fase, prevista
para o final de maio, começa a execução do plano,
colocando em prática tudo o que foi definido.

Coplacana doa R$ 2,5 milhões a hospitais
Santa Casa de Assis será umas das instituições beneficiadas com a doação destinada
ao combate da Covid-19, em parceria com a Assocana
A Coplacana (Cooperativa dos Plantadores de Cana
do Estado de São Paulo) vai doar R$ 2,5 milhões para
12 hospitais de Piracicaba e região, além de outros
quatro estados (Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do
Sul e Goiás).
De acordo com o presidente da cooperativa, Arnaldo
Bortoletto, a doação foi decidida por um grupo de
cooperados em assembleia interna realizada no dia 30
de março, em que a verba será destinada aos hospitais,
para o combate da covid-19. “Nossa cooperativa, além
da sua matriz (Piracicaba) tem outras filiais espalhadas,
nos propusemos fazer essa doação no valor de R$
2,5 milhões para os hospitais que atendem os nossos
cooperados. Além do Hospital de Fornecedores de
Cana, serão mais 12 instituições em outros estados
como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e
Paraná”, explica.

(crédito foto: Pedro Martins, JP)

Segundo Bortoletto, as doações poderão ser feitas em
espécie, por meio de depósito, ou com a compra de
equipamentos. “Entramos em contato com os hospitais,
alguns deles como a Santa Casa de Penápolis, pediu
para que a doação fosse em equipamentos como cama,
lençóis travesseiros que estavam em falta na unidade, as
que não necessitam desses equipamentos, receberão o
valor em espécie”, ressalta.
(Com informações do Jornal de Piracicaba – 19 de abril/2021)
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BONS NEGÓCIOS

Vendo
Fiat Palio Fire Way

Você tem algo para vender?

4 portas - Ano/modelo

Informe o departamento Agrícola
ou mande e-mail: contato@assocana.com.br
contendo, além do produto,
o telefone e nome para contato.

dono, flex, com 159 mil

2016, branco, único
km. Tratar com Flávio
(18) 98117-2728.

Vendo
Distribuidor de adubo e calcário em superfície, novo, sem uso.
Implemento de alto desempenho operacional para realizar
a adubação da soqueira da cana simultaneamente com a
aplicação de calcário nas linhas da cultura.
Tratar com Sandra ou Álvaro – (18) 99799-2699.

Vendo

Sulcador 3 linhas, por R$ 2 mil.

Arado 3 Bacias, por R$ 1.500,00

Roçadeira 3MT 4 facas, por R$ 7.500,00

Niveladora 42 discos, por R$ 8 mil

Esteiras de 8mt trifásico, por R$ 8.000,00 cada

Terraceador 22 discos, por R$ 15 mil

Máquina de Beneficiamento de Café

Cultivador/Sulcador 2 linhas DMB, por R$ 5 mil.

Máquina de Beneficiamento de Arroz

Tratador de peixe, por R$ 3 mil

Contato: (18) 99750-0422, com Igor.

Plantadeira Tatu 11 ultra-flex

MB 2423 Traçado,

Cultivador de Cana Sollus,

Plantadeira Tatu 13 linhas

2003, por R$ 40 mil.

por R$ 125 mil

por R$ 30 mil

2012, por R$ 85 mil

Vendo | Terreno no D’Ville por R$ 320 mil
A Credicana está com um terreno para venda no Condomínio Residencial D’Ville (Assis/SP), medindo 711 m2, por R$ 320 mil à vista ou R$ 330
mil, sendo 50% de entrada e o restante em até 12 vezes. Interessados entrar em contato com a Credicana, pelo telefone (18) 3321-1700.
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Já cadastrou o Pix para sua conta na Credicana?
Segundo o Banco Central, o PIX já responde por mais de 60% de todas as transações feitas pelos brasileiros
Se você ainda não tem uma chave Pix cadastrada
na sua conta da Credicana, faça assim que puder.
O procedimento é simples e vai facilitar muito sua
vida, e sem custos!
O Pix é um novo meio de pagamento instantâneo
criado pelo Banco Central, para transferir valores,
receber ou pagar, em menos de 10 segundos,
usando o aplicativo de celular.
O serviço é muito seguro e rápido, além de ficar disponível 24 horas do dia, todos
os dias, inclusive finais de semana. Em tem mais: as transações são gratuitas para
pessoas físicas, inclusive MEIs (microempreendedores individuais).
Para receber mais orientações e esclarecer todas as suas dúvidas sobre utilização,
limites e saldos, entre em contato com a Credicana. Importante lembrar que para
cadastrar sua chave, o cooperado precisa ter o cartão de débito da conta.
Em tempos de isolamento social, essa ferramenta é muito útil para todos.

Mudou o e-mail para contato
Comunique-se com a Credicana pelo e-mail atende@credicana.com.br
Focada em facilitar a comunicação dos cooperados,
melhorar ainda mais o atendimento e profissionalizar
as ferramentas, a Credicana atualizou seus canais para
contato. A partir de agora, o cooperado deve usar o
e-mail: atende@credicana.com.br, para solicitar serviços
como pagamentos (ex.: boletos) que serão processados

Novo horário de
atendimento presencial

Das 10h às 14h

Por tempo indeterminado, a Credicana está abrindo para
atendimento presencial no período das 10h às 14h. “Tivemos
que nos adaptar ao expediente de atendimento do Banco do
Brasil, nosso parceiro, que adotou no dia 26 de março/2021
esse novo horário, seguindo determinação da Febraban”,
informa a gerente Ilze Spitzer Simões.
Ela explica que se fosse mantido o horário até às 15h,
os cheques depositados após as 14h, por exemplo, não
seriam processados no mesmo dia. “Daí a necessidade de
alinhamento ao horário do nosso parceiro”, reforça.
A medida visa proteger os cooperados, colaboradores e a
sociedade, diante do avanço da pandemia do novo coronavírus.

pelos caixas, além de troca de informações pertinentes
aos produtos e serviços prestados pela cooperativa.
A operadora que recebe o e-mail é a mesma
responsável pelo atendimento no WhatsApp (18)
99795-9131, o que favorece a comunicação.

Prazo para realização
da Assembleia foi prorrogado
Por solicitação da Ocesp (Organização das Cooperativas
do Estado de São Paulo), que impetrou um mandado de
segurança coletivo preventivo, foi concedida, no dia 26 de
março/2021, a liminar que permite a prorrogação por nove
meses para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias das
cooperativas.
Portanto, a Assembleia da Credicana, que normalmente
acontece em abril de cada ano, está temporariamente
suspensa e ainda sem data prevista para sua realização.
Mesmo assim, os cooperados já podem ter acesso aos
balanços e ao Relatório da Administração 2020, que estão
disponíveis no site: www.credicana.com.br
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A vacinação é o caminho
para proteger seu rebanho.

RE

S

A

Garanta bons negócios nas lojas Coplacana
e mantenha seu rebanho saudável.
Vacinação do rebanho inteiro.

VACINAÇÃO DE 1 A 30 DE MAIO DE 2021
coplacana.com.br
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FEBRE AFTOSA
É COISA SÉRIA.

Chegaram cultivares IAC que serão testados na região
O departamento Agrícola da Assocana recebeu no dia 15
de abril as 10.500 mudas pré-brotadas (MPBs) das cinco
variedades IAC (Instituto Agronômico), para plantio em
0,95 hectares, distribuídos em áreas de associados com
ambientes diferentes de produção.
A retirada das mudas começou no dia 19 de abril, para
início de plantio na área dos produtores, responsáveis
pela operação e todos os tratos culturais. A partir de
fevereiro do ano que vem, se as variedades forem
validadas, essas áreas estarão prontas para multiplicação.
“Durante esse período de nove a dez meses, vamos
acompanhar todo o processo nessas pequenas parcelas
instaladas em 10 propriedades da região, junto com a
equipe técnica do Instituto Agronômico, observando a
performance das variedades”, informa o gerente Agrícola
da Assocana, Flávio Teixeira.
Esses testes são parte do projeto da Associação, de
ampliação da área de cultivo na região das variedades
desenvolvidas pelo IAC, por meio do Centro de Canade-Açúcar de Ribeirão Preto/SP.

Variedades plantadas
IACSP95-5094
IACSP01-5503
IACSP04-6007
IACCTC07-8008
IACCTC07-8044

Tudo sobre prevenção de
incêndios está no manual
Retire a sua cartilha sobre prevenção de
incêndios no departamento Agrícola da Assocana
ou peça para o técnico que atende a sua área.
O material, que também está disponível no site
da Associação, explica com detalhes todos os
critérios que serão verificados pelas autoridades,
para demonstrar o nexo causal por omissão
- quando deixam de ser adotadas medidas
preventivas ou de combate ao fogo.
Entre os critérios, o destaque fica para os aceiros,
faixas constituídas com a finalidade de prevenir
a passagem ou propagação do fogo. Eles nem
sempre estão dentro das medidas adequadas e
com a manutenção em dia.
Acesse no site: www.assocana.com.br/docs/
cartilha_de_combate_a_incendio_assocana.pdf
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Produtores buscam representatividade!
A Assocana tem sido procurada por produtores de cana interessados em se associar por vários
fatores, mas o principal deles é a busca por maior representatividade
No final do ano passado, Marco Scholten e as irmãs
Monique, Gisele e Riane assinaram o pedido de filiação à
Assocana, porque estavam em busca de mais segurança
e apoio. “O principal motivo foi a força que a Assocana
tem, até porque tem um número grande de associados,
tem mais representatividade, é filiada à Orplana e tem voz
ativa no setor”, afirma o engenheiro agrônomo Ricardo
João Bruijn (51), que administra os negócios da família
junto com o cunhado Marco Scholten (44), também
agrônomo.
Com tradição no plantio de cana-de-açúcar em
Bernardino de Campos e região, a família cultiva uma
área total de 2.500 hectares da cultura, entre terras
próprias e arrendadas. “Também fazemos rotação com
soja”, conta Ricardo. Praticamente toda a produção é
entregue à Raízen Energia S/A, unidade de Ipaussu/SP;
apenas 5% é cana spot (sem contrato).
Os processos – plantio e colheita – são mecanizados e
realizados por meio do condomínio criado pela família
para as duas operações. “Somente o plantio de MPB
(Muda Pré-Brotada) é feito manualmente”.

(Raízen), no auditório da Associação – antes da pandemia
do novo coronavírus, que impôs a necessidade de
distanciamento social e, desde então, a Assocana
suspendeu os eventos técnicos e reuniões presenciais,
para evitar aglomeração.

Primeira safra juntos

Colheita já começou

“Esse será o primeiro ano agrícola junto com a Assocana”,
comenta Ricardo Bruijn, que está animado com essa
nova parceria. Aliás, alguns serviços prestados pelo
departamento Agrícola já têm sido utilizados pelos novos
associados, como o levantamento de plantas daninhas
com o uso de drone.
Antes disso, eles já tinham tido a oportunidade de
participar de algumas palestras do Programa Cultivar

Segundo Ricardo, no dia 19 de abril teve início a colheita
nos canaviais administrados pela família. “Como de
costume, fizemos aplicação de maturador 40 dias
antes e estamos com boas expectativas em relação à
produtividade”, comenta. Porém, o produtor lamenta os
altos custos de produção. “Infelizmente, a rentabilidade está
muito baixa. Podemos dizer que nos últimos cinco anos,
apenas a última safra (2020/2021) foi um pouco melhor”.
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Marco e Ricardo

