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Com 40% da cana colhida, safra
deve fechar com saldo positivo
Com preço do açúcar e etanol em alta, expectativa é de que saldo seja melhor do que nos últimos
cinco anos; estimativa de produção é de 9,3 milhões de toneladas de cana
Com estimativa de produção recorde de 9,3
milhões de toneladas de cana-de-açúcar, a safra canavieira que começou em março segue a todo vapor
apesar da instabilidade climática que vem dificultando a colheita e fez com que o ATR acumulado apresentasse queda de 3% em relação ao ano passado. No
contraponto, os produtores esperam fechar a safra
2016/2017 com saldo positivo, o que não acontece
há cinco anos. A aposta do setor está nos preços do
açúcar e do etanol que estão em um patamar melhor
do que nos últimos anos para este período. Até junho
foram colhidas 3,5 milhões de toneladas de cana, o
que corresponde a 40% do total.
“Este cenário nos dá um indicativo que a safra vai
ter preços melhores, mas é preciso lembrar que existe um período de quatro, cinco anos em que o setor
se endividou. Se a expectativa de saldo positivo se
confirmar, vamos começar a pagar um pouco desse
passivo”, diz Pedro Luís Lorenzetti, diretor de Relações Institucionais da Ascana.
Se por um lado o preço dos produtos finais está
se recuperando, por outro os produtores precisam
driblar as dificuldades enfrentadas nos canaviais. De
março, quando a safra começou, a junho, os produtores precisaram lidar com período de seca, chuva em
excesso e até geada. “Quando as condições climáticas permitem a colheita vai de vento em popa e as
usinas São José e Barra Grande estão batendo recordes frequentes de moagem diária. Mas o tempo não
influencia só na colheita, infelizmente, interfere no
teor de sacarose da cana”, diz Pedro Luís.
A safra 2016/2017 tem estimativa de produção
de 9,3 milhões de toneladas de cana, que se confirmada será um recorde de produção. Entretanto, não
dá para assegurar neste momento que toda a produção será colhida. Caso chova muito no segundo
semestre, o trabalho fica comprometido.
Pedro Luís explica que a chuva mal distribuída altera todo o processo de produção. “Este ano foi bem
em março e abril, porém tivemos 40 dias de seca, depois 15 dias de chuva, que parou a moagem, e em seguida uma geada de dois dias (12 e 13 de junho) que foi

A TODO VAPOR - Pedro Luís Lorenzetti fala da safra canavieira e diz que cenário atual indica que
saldo pode ser positivo depois de cinco anos
mais séria nos canaviais de Lençóis”, explica o diretor.
A logística da colheita também foi alterada porque a
cana que pegou geada teve que ser colhida primeiro.
A boa notícia é que a produtividade dos canaviais
está acima da estimativa e a ruim é que os produtores
enfrentam uma queda na quantidade de ATR (Açúcar
Total Recuperável), que é efetivamente o que dá preço quando a cana entra na usina. Trocando em miúdos, é
a quantidade de açúcar por tonelada de cana.
Pedro Luís explica que a produtividade foi de
86,6 toneladas de cana por hectare no acumulado até
junho. Isso significa 2% acima da estimativa inicial que
era de colher 84,8 toneladas de cana por hectare.
Já a queda da quantidade de ATR está sendo registrada em todo o Estado de São Paulo em função do

clima. “No ano passado choveu muito e fizemos o plantio tardiamente, que foi até setembro com a safra já em
andamento. A safra terminou no dia 10 de dezembro e
começamos a colheita este ano em março, isso fez com
que a cana tivesse um tempo menor de vegetação da
cultura e isso diminui o teor de açúcar”, explica. Até junho, o ATR acumulado era de 120 kg, que dá uma queda
de aproximadamente 3% em relação ao ano passado e
faz uma projeção de que a ATR acumulada deste ano
não deve atingir os números do ano passado.
“Apesar dos fatores climáticos, que não temos
controle, a safra deste ano está indo muito bem, com
segurança e sem outros problemas. Esperamos finalizar o trabalho em dezembro com tudo transcorrendo dentro da normalidade”, finaliza Pedro Luís.

sustentabilidade

ASCANA

LANÇA PROGRAMA
JOVEM APRENDIZ
Aprendiz
Vinte e cinco jovens com
idade entre 18 e 24 anos
participam do programa

Inovação
Lançamento do Programa
Jovem Aprendiz recebeu
os associados no Auditório
Hermínio Jacon

O auditório “Hermínio Jacon”
ficou lotado na manhã do dia 11 de
maio para o lançamento do Programa Jovem Aprendiz, uma parceria
da Ascana (Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê)
com o Ministério Público do Trabalho e o Senar (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural). Vinte e
cinco jovens com idade entre 18
e 24 anos participam do programa que tem por objetivo principal
a qualificação para o mercado de
trabalho do setor sucroenergético.
“O programa que estamos lançando
aqui em Lençóis hoje é o primeiro
do Brasil neste modelo. Para nós
isso é um motivo de orgulho e também de muita seriedade. A nossa
expectativa em relação aos jovens
é grande no sentido em que abracem esta oportunidade de aprendizado e que, no futuro, trabalhem
conosco”, disse o presidente da
Associação, Luiz Carlos Dalben.
O programa vai oferecer aulas práticas e teóricas durante um
ano. Os módulos contemplam desde temas como cidadania até atividades específicas do setor. “O
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diferencial deste trabalho é que
tem duração de um ano e o Senar
desenvolveu um material didático
específico que aborda as necessidades do setor canavieiro e também as atividades que temos em
nossas empresas. A parte teórica
fica com o Senar e a prática com
a Ascana”, explicou o diretor de
Relações Institucionais, Pedro Luís
Lorenzetti. Cada integrante do
programa vai receber um salário
mínimo por mês e refeição. O treinamento será de quatro horas por
dias, das 7h30 às 11h30.
“No momento em que o Brasil
registra 11 milhões de desempregados, a Ascana lança um programa
como este que capacita os jovens.
Isso mostra mais uma vez que o
Brasil só não está pior porque a
agricultura alavanca todos os números positivos do País, mostra a
importância do setor canavieiro
para a nossa comunidade. A gente busca resultados, trabalha para
ficar um patamar acima da crise
e hoje oferecemos oportunidade
para 25 jovens. O produtor rural
é sempre um sonhador, um empre-

endedor”, ressalta Lorenzetti.
“Eu peço a dedicação destes
25 jovens porque vão ter um salário para aprender. O material tem
um módulo só de cidadania, ou seja,
além de aprender sobre o trabalho
do setor, vão sair cidadãos”, destacou o coordenador do Senar, Dr.
Mário Antonio de Moraes Biral.
A parceria com o Ministério Público do Trabalho prevê o
cumprimento da legislação que
diz que as empresas precisam ter
um programa de menor ou jovem
aprendiz. A dificuldade dos associados em cumprir a legislação
individualmente, já que levar o Se-

nar para cada frente de trabalho é
difícil, possibilitou um acordo com
o MPT e a criação de um modelo
único. O piloto deste programa
começa este ano em Lençóis Paulista com programação para mais
três anos em municípios da região atendidos pela Ascana. Cada
jovem terá o registro e o salário
pago por uma das empresas agrícolas que são associadas à Ascana.
O lançamento do Programa Jovem Aprendiz reuniu produtores
de cana associados da Ascana, colaboradores e representantes do
Sindicato Rural, Senar, Prefeitura
Municipal e da Zilor.

social

Arnaldo Jardim é homenageado pela Ascana
Produtores de cana, políticos e empresários prestigiaram a visita do secretário de Agricultura

Produtores de cana-de-açúcar, empresários,
correligionários e políticos de Lençóis Paulista e
região marcaram presença na noite da última sextafeira, dia 6 de maio, na recepção organizada pela
Ascana ao secretário de Agricultura do Estado e
deputado federal licenciado, Arnaldo Jardim. O
encontro foi realizado no estande da Associação
montado na Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial
e Industrial de Lençóis Paulista).
O presidente da Ascana, Luiz Carlos Dalben, o
Gigio, falou da importância do setor sucroenergético
para a economia regional, agradeceu aos presentes e

fez a entrega da comenda ‘Personalidade Canavieira’
para Arnaldo Jardim, uma homenagem dos associados
da Ascana pelo seu empenho em defesa do setor.
“Eu estou muito feliz com esta homenagem, não
esperava esta delicadeza do Gigio e da diretoria da
Ascana. Eu agradeço a acolhida e a generosidade que
Lençóis Paulista sempre tem comigo e trago para vocês
um abraço do governador Geraldo Alckmin”, discursou.
O secretário de Agricultura também falou sobre
a crise política e econômica pela qual passa o Brasil
e acredita que a votação marcada para esta quartafeira no Senado afaste a presidente Dilma Rousseff.

Maquete

Quem passou pelo estande da Ascana gostou das novidades. A principal é a maquete que mostra a colheita da cana e o enfardamento da palha.

“Eu tenho a firme convicção que vai se abrir um momento de esperança para o País”, comentou.
Dentre os convidados, também discursaram
a prefeita Bel Lorenzetti, o deputado estadual
Fernando Cury (PPS) e o presidente da feira, José
Ulysses dos Santos. O vice-prefeito José Antonio
Marise, o prefeito de Macatuba, Tarcisio Abel, o
diretor do Ciesp, Mário Silvio Baptistella e vereadores de Lençóis, Macatuba e Pederneiras também
marcaram presença no encontro. A Zilor esteve
representada pelo diretor de Relações Institucionais, José Carlos Morelli.

Bio Reator

A curiosidade de como uma gema de cana se transforma em uma muda
pré-brotada atrai muita gente para a maquete do bio-reator. O processo
apresentado no estande é da empresa C4 Científica.
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Ciclo de palestras leva informação
para crianças, jovens e mulheres
O estande da Ascana montado na Facilpa 2016
recebeu centenas de visitantes durante os 10 dias de
festa, com destaque para o ciclo de palestras realizadas entre 9 e 13 maio para estudantes dos quintos
anos da rede municipal, universitários da Facol e mulheres que trabalham no campo. No total, foram atendidas 114 crianças, 52 universitários e 34 mulheres
Os 24 alunos da escola Esperança de Oliveira
abriram a programação. A palestra “Cana-de-açúcar
e seus defensores naturais” foi ministrada por Antonio Mariano Coneglian, da CETMA e despertou
a curiosidade das crianças com a descoberta que
a vespa é responsável pelo controle biológico da
broca da cana. “Eu não sabia que a Ascana era uma
associação tão antiga e que prestava tanto apoio aos
produtores. As crianças estão gostando porque estão vendo coisas novas como informações sobre a
terra, como nasce a cana e os defensores naturais”,
disse a professora Rosângela Braga do Valle.

O dia 10 foi reservado para o tema “Preservação ambiental na microbacia do Rio Lençóis”,
ministrada por Gabriela Joner, da Zilor. Atentos,
os 23 alunos do 5º ano D da escola Edwaldo Bianchini aprenderam sobre a importância do reflorestamento desenvolvido pelos produtores de cana
e também os produtos derivados. “Hoje eu fiquei
sabendo que da cana-de-açúcar também se produz
energia elétrica, achei tudo muito legal”, Kauã Virgilio Fusco, 10 anos. A outra turma da escola Bianchini,
o 5º ano E, participou da palestra “Água e Trabalho”
ministrada por Milena Guirado Coneglian, do SAAE,
no dia 11 de maio. A professora Bissato elogiou a
palestra e também o cuidado da equipe da Ascana
para com as crianças. os estudantes, aprenderam um
pouco mais. “Eu não sabia que a gente gastava tanta
água e que a cana precisa de tantos nutrientes”, comentou Letícia dos Santos, 10 anos.
O dia 12 foi reservado para a palestra “Cana-

de-Açúcar e Meio Ambiente” ministrada por Adirso
Miranda, da Ascana aos alunos da escola Eliza Pereira de Barros. “A palestra foi excelente porque nos
trouxe informações sobre o etanol, a cana...Todo
conhecimento e ensinamento é muito bem vindo”,
professora Cristina Noronha. As crianças descobriram o processo de produção. “Eu fiquei sabendo o
jeito que se produz cana, o plantio, as máquinas e a
colheita. Não tinha ideia de como isso funcionava”,
Carlos Eduardo dos Santos, 10 anos.
O ciclo de palestras foi encerrado no dia 13
com a participação de Orlando de Pietro Neto, da
DuPont, com o tema “Projeto DuPont Natureza. A
professora Gislene Valéria Malavazi destacou o enfoque na sustentabilidade e o interesse dos alunos
para o tema. “Eu aprendi sobre a plantação de cana,
as roupas que tem que usar para aplicar o defensivo.
Eu não sabia de quase nada, aprendi muito e gostei
bastante”, resumiu Rhuan Pedro Vitagliano, 10 anos.

09 de maio - Alunos da escola Esperança de Oliveira na palestra
“Cana-de-açúcar e seus defensores naturais

10 de maio – Alunos da escola Edwaldo Bianchini na palestra
“Preservação ambiental na microbacia do Rio Lençóis”

11 de maio - Alunos da escola Edwaldo Bianchini na palestra
“Água e Trabalho”

12 de maio – Alunos da escola Eliza Pereira de Barros na palestra
“Cana-de-açúcar e meio ambiente”
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13 de maio – Alunos da
escola Irma Carrit na
palestra “Projeto DuPont Natureza”

MULHERES
A noite do dia 9 de maio foi
reservada para as mulheres que trabalham no setor sucroenergético
que assistiram a palestra “Projeto
DuPont Mulheres no Campo – bem
estar e saúde da mulher” ministrada
pela enfermeira do trabalho, Joselita
Varasquim, da Ambiental.

UNIVERSITÁRIOS
Os estudantes do curso de
Bioenergia e Gestão Ambiental, da
Facol, foram recebidos no estande
da Ascana na noite do dia 10 para
participarem de palestras sobre o
uso das novas tecnologias no setor
canavieiro, que ficaram a cargo de
técnicos das empresas C4 Científica
(projeto do biorreator), CTC (etanol
de segunda geração e semente artificial) e Geocom (V.A.N.T. - veículo
aéreo não tripulado).
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TÉCNICA
NOVO COLABORADOR
Renaldo Romani assumiu no dia 22 de fevereiro deste
ano o cargo de Comprador Corporativo da Ascana com o
objetivo de oferecer aos associados um melhor poder de
compra e negociação em diversos produtos utilizados na
lavoura canavieira.

Confira a série de palestras e treinamentos promovidos pela Ascana
para seus colaboradores e parceiros:
2 de dezembro de 2015

29 de março de 2016

Palestra -Manejo nutricional e fisiológico para altas produtividades
em cana de açúcar
Palestrante: Júlio Campanhão

Palestra - Mesa redonda sobre “ Manejo Fisiológico e Nutricional
para canas bisadas. Parceria com a Stoller do Brasil.
Palestrante: Dr. Joao Domingos Rodrigues – UNESP Botucatu

8 de dezembro de 2015

08 de abril de 2016

Palestra -Apresentação final do experimento “ Plantio
convencional x Plantio MPB em diferentes espaçamentos
Palestrante: Dr. Fabio César da Silva (Embrapa)

Palestra - Palestra técnica sobre “ Manejo no Controle das Pragas
da Cana de Açúcar. Parceria com a DuPont.
Palestrante: Dra. Leila Dinardo – IAC Cana

29 de janeiro de 2016

11 de maio de 2016

Palestra -Apresentação dos Resultados dos ensaios com
maturadores realizados pela Ascana e UNESP- Botucatu.
Palestrante: Dr. Marcelo de Almeida Silva e Equipe de Apoio Técnico da Ascana

Palestra - Evento com CTC para apresentação de vários temas da atualidade
Palestrante: Equipe técnica do CTC - (Foto abaixo)

05 de fevereiro de 2016
Palestra - Reunião Técnica sobre “Levantamento, Manejo e Controle
de Cigarrinha das raízes”
Palestrante: Equipe técnica da Syngenta - (Foto abaixo)
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A bioeletricidade, limpa e disponível
Arnaldo Jardim é deputado federal licenciado (PPS-SP) e secretario de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo
Dados da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) recém-divulgados apontam que, nos três primeiros meses do ano, as usinas
de produção de energia movidas à biomassa, matéria orgânica gerada a partir da produção agropecuária, produziram 10,5% a mais de energia na
comparação com mesmo período do ano passado.
A geração no período foi de 722,6 megawatts
(MW) médios.
A capacidade instalada das plantas movidas à
biomassa do Sistema Interligado Nacional (SIN) também
atingiu marca expressiva,
chegando a 11,5 GW em
março. A expansão é de
9,7% em relação ao mesmo
período do ano passado,
quando a capacidade era de
10,5 GW.
E o Estado de São Paulo
tem grande potencial desta
geração de energia, sendo
líder na produção de energia a partir de biogás e bagaço da cana-de-açúcar. No
Brasil todo, 80% da bioeletricidade vêm dos resíduos
da cana, o que garante a
autossuficiência energética
das usinas durante o período da safra.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no primeiro bimestre deste ano em
São Paulo, 201 usinas geraram com bagaço de cana
5.572 MW. No Brasil todo, 394 usinas geraram
10.594 MW. Isso significa que São Paulo produz
mais da metade do potencial.
No biogás também somos destaque, com quase metade da produção: foram sete usinas paulistas produzindo 37 MW – com destaque para a
capital, respondendo por 58,10% do total. A produção nacional, somando as 26 usinas em operação,
foi de 88 KW.
Já com resíduos de madeira, a geração paulista
nos dois primeiros meses do ano envolveu cinco
usinas e foi de 62 MW – com Limeira produzindo 85,27% do total. Com o licor negro, a geração
alcançou 41.200 MW – sendo 92,23%, ou seja,
38.000 MW, gerados em Lençóis Paulista.
A bioeletricidade tem a vantagem de estar
disponível justo no período de baixa nos reserva-

tórios das hidroelétricas, o que a torna uma excelente opção complementar ao modelo hidráulico
predominante. O potencial estimado para geração
de bioeletricidade - somente de cana - no Estado supera 14 mil megawatts. Isto corresponde à
geração de eletricidade da hidrelétrica binacional
de Itaipu.
Para abastecer 50% da frota brasileira com
etanol e atender com bioeletricidade o equivalente a 5 milhões de residências por ano, a cana utiliza
apenas 1,5% da terra arável do Brasil. E, diferente
de outras energias alternativas, a bioeletricidade
é integralmente baseada em tecnologia nacional.
Já estão disponíveis tecnologias que permi-

tem a transformação do bagaço, da vinhaça e da
palha da cana em gás. Este, por sua vez, além de
poder ser queimado em caldeiras de geração
de energia, tornando o processo ainda mais
eficiente, também pode ser transportado para
regiões consumidoras ainda não atendidas pelos gasodutos. Ou seja, se muito hoje se produz,
podemos fazer muito mais.
O Estado de São Paulo possui uma das matrizes
energéticas mais limpas do mundo, com 55% de
participação de energias limpas. O governo paulista assumiu voluntariamente, em 2012, o compromisso de elevar esta porcentagem para 69% até
2020. A bioeletricidade tem papel fundamental
no alcance desta meta.
O biodiesel também é boa alternativa, com sua
produção começando no Brasil em 2005, quando
foram produzidos 736 mil litros. Hoje, somos o segundo maior produtor mundial, com 3,94 bilhões
de litros em 2015, crescimento de 15% em rela-

ção a 2014, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Apesar desse forte crescimento, ainda pode
ir muito adiante no Brasil, respondendo por apenas
0,95% da matriz energética nacional, ou menos de
3% do biocombustível produzido e consumido no
País. A principal matéria-prima para sua fabricação
continua sendo o óleo de soja, que responde por
76% da produção e cresce a produção a partir do
setor bovino.
Em 2015, apesar da safra recorde de 97,8 milhões de toneladas de soja, apenas 7 milhões de
toneladas foram transformadas em óleo no Brasil
e, destes, menos da metade (3 milhões de toneladas) viraram biodiesel.
A demanda interna de soja para a produção deste combustível deverá mais do
que dobrar nos próximos quatro anos, com
a recente sanção pelo
Governo Federal da
Lei 3.834/2015, que
eleva em 1% a mistura
de biodiesel ao diesel
fóssil ao ano, a partir
de março de 2017. O
índice, que hoje é de
7%, será de 8% a partir
do próximo ano e será
aumentado até 2019,
quando chegará a 10%.
A legislação prevê ainda alta de 15%
após aprovação em testes de motores pelas
montadoras. Estima-se que para cada 1% de
elevação na mistura de biodiesel, são necessárias de 2,2 a 2,5 milhões de toneladas a mais de
soja para esmagamento.
Isso tudo gerado pelo setor agropecuário, que
é um dos cinco menores consumidores da energia paulista, de acordo com o Balanço Energético
do Estado de São Paulo da Secretaria paulista de
Energia e Mineração. Os dados mais recentes, de
2014, indicam que a agropecuária consumiu 7980
TOEs (Tonne of Oil Equivalent) cúbicos – número
que vem decrescendo a cada ano: em 2005, era de
10130 TOEs cúbicos.
Consumimos pouco e geramos muito. A viabilidade e a sustentabilidade estão mais do que
comprovadas. É hora de avançar nesta produção,
de consolidar o conceito da agricultura que produz mais do que alimentos e fibras. Uma agricultura que gera energia!
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VOCÊ SABIA?
Associação dos Plantadores
de Cana do Médio Tietê

CONSELHO
DELIBERATIVO EFETIVO

Ivens José Casali
Jorge Luiz Morelli
José Osório de Campos Almeida
Júlio Cesar Toniolo Filho
Júlio Márcio Pereira de Oliveira
Lairton Cesar Godinho Brigido
Luiz Carlos Dalben
Manoel Ramalho
Nelson Antunes Júnior
Pedro Luís Lorenzetti
Sérgio Luiz Artioli
Wilson Sipioni

Que a Embraer se uniu a Boeing em jato que usa querosene de cana-de-açúcar
em avião? As duas empresas apresentaram, no dia 7 de julho, no Rio de Janeiro, a
aeronave que será utilizada no programa “ecoDemonstrador”, anunciado no ano
passado. O avião, que as empresas chamam de “plataforma de ensaios”, é um Embraer E170, receberá uma série de novas tecnologias para preservação do meio
ambiente e para elevar o desempenho e eficiência da aviação comercial em escala global. Ao todo, serão avaliadas cinco novas tecnologias. O ecoDemonstrador
vai voar abastecido parcialmente com bioquerosene fabricado no Brasil a partir
de cana-de-açúcar. De acordo com Boeing e Embraer, o combustível alternativo
reduz as emissões de CO2 em aproximadamente 82%. O modelo será testado
com uma combinação composta por 10% de bioquerosene e 90% de querosene
fóssil, o que atualmente representa o limite máximo de mistura para a tecnologia,
de acordo com a norma da ASTM (American Society for Testing and Materials).

minutos de sabedoria
“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”

Suplentes:
Celso Paulo Furlani
Edson de Jesus Dalben
Erseni João Nelli
João Marino Stabile

(Paulo Freire)

“Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido”

(Sir Arthur Lewis)

SEDE

Conselho Fiscal Efetivo

Rua: Pedro Natálio Lorenzetti, 698
Centro, CEP 18.680-110
Lençóis Paulista (SP)
Telefone (14) 3269-1400

Adilson José Rosseto
Antônio Carlos Stabile
Edmilson Casagrande

Suplentes:
Antonio Jesus Sanches
Celso Luiz Costa
Mário Alves Nunes Filho

Departamento
Agronômico

Diretor-presidente:
Luiz Carlos Dalben

Avenida Das Araras, nº 140
Jardim das Nações, CEP 18685-640
Lençóis Paulista, SP
PABX/FAX (14) 3269-1414

Diretor vice-presidente:
Júlio Márcio Pereira de Oliveira

Gerente Operacional
Élio Pires de Camargo (99118-5828)

Diretoria Executiva

Diretor Administrativo

Administrativo
Gilberto Campanholi (99118-7206)
Gisela de Paula Morieli (3269-1411)
Patrícia de Nardi S. Nereu (3269-1401)

Manoel Ramalho

Diretor de
Assistência Técnica
Jorge Luiz Morelli

Compra Corporativo
Renaldo Romani (99118-7203)

Diretor da
Assistência Social

Engenheiro Agrônomo
Fabiano Baldacim da Silva (99134 7041)

Sérgio Luiz Artioli

Diretor de Relações
Institucionais

Técnico de Segurança do Trabalho
Fabiano José Moretto
Controle Agrícola
José Antonio Sanches Filho
Tiago José Pescara
Controle Biológico
Robson Carlos Stati (99124-6561)
Lab. de Análise de Solo e Nematóide
Rodrigo Pereira Pardino - 3269-1413
Rosângela C. de M. Coneglian - 3269-1414
José Antonio de Godoy Júnior
Reginaldo Aparecido dos Santos
Técnico em Eletrônica
Nivaldo Cordeiro Borges (99118-6907)
Topografia
Devanil Pessoa (99118-5877)
Marcos Paulo de Lima (99118-5821)
Fabrício Monteiro
Rafael Barbirato
Paulo Paganoti dos Santos

Técnicos Agrícolas
Adirso de Souza Miranda (99118-6934)
Silvio Luiz Cimó (99118-6938)

Pedro Luís Lorenzetti
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Desenvolvimento Agronômico
Agnaldo José da Silva (99118-6049)

EXPEDIENTE

Coordenação, Projeto Gráfico, Editoração Eletrônica e Produções: Eco Comunicação Institucional.
Jornalista Responsável: Conceição Giglioli Carpanezi (Mtb: 23.102). Tiragem: 800 exemplares.

