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Serviços

Ascana chega aos 61 anos como
referência no setor canavieiro
O ano de 2020 fez com que a humanidade se reinventasse em vários aspectos
tanto na questão familiar e social quanto
na área econômica. Para nós, produtores
rurais, não foi diferente. Iniciamos uma
safra cheia de incertezas e finalizamos o
ciclo com o preço do açúcar e do etanol
em alta, o que nos deu um fôlego importante para toda cadeia de produção.
Em meio aos desafios apresentados, tivemos a certeza da força e da vitalidade
da nossa Associação, que no último dia
19 de novembro completou 61 anos de
atividades.

Nossa tarefa é árdua.
Olhando o passado de
sucesso precisamos
trazer isso para o presente e para o futuro.
Temos trabalhado na
busca de novas tecnologias, da sustentabilidade do setor e
das nossas atividades.
Buscamos no cooperativismo soluções
para que consigamos
seguir produzindo
cana e ser cada vez
mais competitivo.
A pandemia da Covid 19 fez com que
buscássemos soluções parta garantir
a saúde dos colaboradores e a colheita dentro dos prazos previstos. Fizemos
isso com maestria e com o respaldo da
Associação. Em nossos 61 anos, podemos afirmar que somos fortes porque,
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além de uma importante representação
junto a entidades como o Consecana, a
Orplana e a Feplana, fazemos também a
busca permanente por tecnologia e inovação e, por isso, estamos conseguindo
manter a Ascana como referência na
produção de cana-de-açúcar.
Estamos estruturados hoje porque
as pessoas que nos antecederam foram
muito competentes, tanto na iniciativa de
montar esta associação que vem forte
até hoje, quanto no legado do cooperativismo e nas ações de enfrentamento de
crises, que foram muitas em todo este
período.
Nossos antecessores tiveram papel
importante dentro da modernização do
nosso setor, como exemplo posso falar
do pagamento aos produtores feito com
base na ATR pelo Consecana onde tivemos muita contribuição do nosso corpo
técnico, da nossa direção; o próprio carro flex em que nossa equipe trabalhou
muito junto ao Consecana, composto por
membros da Orplana e da Unica, para
que isso se tornasse uma realidade e outras diversas ações em nível global que
foram capitaneadas pelo corpo técnico
da Ascana, o que nos levou a ser uma
associação forte e muito respeitada até
hoje.
Quando olhamos para trás percebemos que escrevemos um capítulo importante na história da cultura canavieira com o fim da queima da cana e, com
isso, o fim da colheita manual.
A Ascana com seus associados antecipou o projeto de eliminação de queimadas em alguns anos. Chegaram as
colhedoras, mas o principal não era só a
colhedora, era a adaptação de todas as
atividades de produção para que a lavoura “aceitasse” esta colheita mecanizada.
Foi um trabalho árduo, bastante competitivo, de busca de tecnologia e que envolvia mudanças drásticas no preparo,
logística, plantio, enfim, mudanças em
toda produção de cana.
Com relação a palha da cana crua, fizemos projetos inovadores para recolhimento e geração de energia.
Os nossos parceiros associados são
muitos ágeis e com uma garra em busca

de tecnologia muito grande, isso nos leva
a termos plantadoras muito bem adaptadas para espaçamento combinado ou
não, implementos e equipamentos com
muita tecnologia embarcada para conseguir fazer melhor e com o menor custo
possível. Estamos investindo na rotação
da cultura da cana-de-açúcar com soja
trazendo benefício para a lavoura canavieira, conseguindo rendimento melhor, e
para trazer sustentabilidade para ao produtor, que enfrenta crises sérias e periódicas de preços.
Na questão ambiental a Ascana tem
mantido programas que são multiplicados junto aos parceiros nas atividades de plantio com recomposição de
matas ciliares; temos o projeto Jovem
Aprendiz Ambiental, um trabalho muito
grande com jovens para que o respeito
ao meio ambiente seja cada vez maior
e difundido nas comunidades; temos
alguns pactos de preservação de solo
e água, minimizando o arraste de solo
no período chuvoso, usando palha na
cobertura, rotação com outras culturas,
erradicação com o mínimo de revolvimento de solo, etc, sempre atendendo
à legislação e mantendo o respeito ao

A tecnologia foi chegando, principalmente
no GPS, e foi ficando
cada vez mais fácil de
enfrentar as dificuldades. Foi um processo
muito trabalhoso, mas
recompensado, pois
hoje trabalhamos 100%
com cana crua e com
toda nossa lavoura
adaptada.

Administração

Buscamos novas
maneiras de produzir
nossa cana-de-açúcar,
novas variedades, novas tecnologias, novos
processos, etc. E fazemos isso juntos, Ascana e os produtores
rurais, sempre num
envolvimento muito
grande com os pilares
de produção: ambiental, social e econômico.

meio ambiente. Produzir é preciso, porém sempre com o
menor impacto possível.
Na questão social, fazemos orientações na condução de
sistemas de trabalho junto aos parceiros, para que tenham
cada vez mais sucesso na parte de segurança e saúde dos
colaboradores, respeitando direitos e deveres, atingindo positivamente os funcionários, familiares e comunidades onde es-

tamos inseridos. E ainda temos alguns programas em escolas,
para multiplicar os valores para as crianças e adolescentes,
pois são o presente e o futuro, e a nossa responsabilidade é
de estar sempre levando este conhecimento de respeito aos
recursos naturais e às pessoas.
E é assim que chegamos aos 61 anos com foco na sustentabilidade de toda cadeia de produção da cana-de-açúcar, no
respeito as pessoas e ao meio ambiente. Parabéns a todos nós!
Pedro Luís Lorenzetti é presidente da Ascana

Ascana lança canais digitais
A Ascana está chegando nas redes sociais com a proposta de
compartilhar informações e conhecimentos com os associados
e também com as comunidades em que está inserida. Os canais
digitais incluem Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp.
Fiquem por dentro das novidades e venham conhecer nossa
página no Facebook, o link é https://www.facebook.com/ascanasp. Aproveita e segue a gente no Instagram: @ascana_sp.
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Sustentabilidade

Safra fecha com preço do aç
A
safra
canavieira
2020/2021 encerrou antes do
previsto, registrou queda de
produção e produtividade e
aumento no teor de sacarose.
Em um ano atípico por conta
da pandemia do novo coronavírus e a falta de chuva, os
produtores podem sim dizer
que o ano terminou bem.
“Não foi um ano ruim de
tudo porque houve uma recuperação nos preços, tanto
do etanol quanto do açúcar.
Como houve uma menor
oferta do açúcar no mercado
internacional aliada a alta do
dólar, as exportações passaram a ter um valor maior e
isso contribuiu para uma melhora nos preços. No começo
da pandemia era esperada
uma safra desastrosa com
relação a preços, mas houve
uma recuperação e esperamos que os preços continuem competitivos para nós,
produtores”, avalia do diretor
de Relações Institucionais da
Ascana, Luiz Carlos Dalben.

A safra teve início no dia 06
de abril e foi concluída em 05
de novembro com a colheita
de 7,212 milhões de toneladas
de cana-de-açúcar. A produção estava estimada em 7,6
milhões, o que representou
uma queda de 9,4%, mas por
outro lado, o ATR médio foi de
141,65 kg/ton, maior do que a
média dos últimos 5 anos que
é de 137 kg/ton.
O ano de 2020 foi marcado pelo clima seco e essa
falta de chuvas fez com que
a produtividade diminuísse e
a safra terminasse antes do
previsto, que era para a segunda quinzena de novembro, pois não houve paralisação da moagem.
Dalben explica que o ano
de 2020 trouxe muitos desafios tanto na lavoura quanto
no mercado. “Do ponto de vista de mercado, iniciamos os
dois primeiros meses da pandemia com queda no consumo de etanol porque o pessoal parou de viajar, diminuiu

a força de trabalho e houve
uma redução no consumo. O
açúcar teve uma queda também, mas voltou à normalidade porque é alimento. O etanol
teve uma retomada de consumo e daí para frente quase
que vida normal em termos
de consumo tanto do açúcar
quanto do etanol”, explica.
Já na lavoura, Dalben lembra que o ano passado não foi
um ano bom de chuva e que
este ano de 2020 foi pior do
que 2019, ou seja, muito seco
e quente na nossa região e no
Estado de São Paulo inteiro.
“Houve uma menor produtividade nos canaviais, produzimos bem menos que em
anos anteriores e por ser um
ano seco, o teor de sacarose
na cana subiu, fizemos uma
safra com menor produtividade, mas com teor de sacarose maior. E mesmo com teor
de sacarose maior não houve
uma compensação entre ganhos de sacarose e perdas de
produtividade, avaliou.

O diretor de Relações
Institucionais da Ascana,
Luiz Carlos Dalben, fala
do fechamento da safra
2020/2021

Falta de chuva deve comprometer safra de 2021
O ano de 2020 foi de
muita pouca chuva, o que
elevou o teor de sacarose na
cana e fez com que o preço
ao produtor se recuperasse.
Entretanto, para 2021, a expectativa também é de quebra de produção por conta
do clima seco deste ano. Por
outro lado, o preço deve se
manter em alta.
“Como este ano foi uma
safra seca, a produção para
o ano que vem também vai
ser comprometida. Não vamos ter um canavial nos
padrões que tínhamos nos
anos anteriores. De toda
soca de cana e do plantio
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que fizemos este ano, a produtividade poderá ser menor do que nos anos anteriores. Para 2021 a gente não
espera uma safra com boa
produtividade nos canaviais
da região e do Estado porque
o clima pegou o Estado de
São Paulo como um todo”,
explica Luiz Carlos Dalben,
diretor de Relações Institucionais da Ascana.
Quanto ao preço da cana,
a expectativa é muito boa.
Dalben acredita que os preços do açúcar e do etanol
para o ano que vem devem
ficar muito parecidos com o
deste ano. “Estamos acre-

ditando na manutenção dos
preços e que a gente tenha
uma rentabilidade maior ou
igual a este ano”, estima.
Outro ponto a ser analisado pelos produtores é em
relação à alta dos insumos
utilizados na lavoura. “Talvez o que mais subiu foram
os fertilizantes, mas subiu
também defensivo, as máquinas, equipamentos, caminhões e peças. O ferro e
o aço estão com um preço
exorbitante. O preço do nosso produto subiu, o dólar
subiu, mas os insumos que
utilizamos subiram também.
Temos que tomar cuidado

no orçamento que estamos
fazendo porque houve um
aumento nos custos de uma
maneira geral”, orienta.
O diretor ressalta o trabalho realizado pela Ascana
nas questões ambientais
e reitera que a maioria dos
associados já possui o selo
Bonsucro. “O respeito às
questões ambientais e o trabalho feito pela Ascana junto
à sociedade como um todo é
um trabalho que está sendo
copiado por outras associações que nos têm visitado.
E este é um trabalho muito
importante também e que
deve ser valorizado”, finaliza.

Espaço do Associado

çúcar em alta

Expedição Agricultura para a Vida trouxe novos conhecimentos
aos produtores

Ascana recebe a
‘Expedição Agricultura
para a Vida’
Os associados da Ascana
e seus colaboradores participaram no mês de outubro
do projeto da Corteva Agriscience, ‘Expedição Agricultura para a Vida’ que oferece
treinamento de boas práticas agrícolas. O evento foi
realizado no Laboratório de
Análises.
O projeto abordou 5 pilares das Boas Práticas Agrícolas: Tecnologia de Aplicação,
Manejo Integrado de Pragas,
Manejo Integrado de Plantas
Daninhas, Manejo Integrado
de Doenças e Segurança ao
Trabalhador. Os temas foram
abordados por palestrantes
especialistas.

Os produtores associados a Ascana plantam e colhem cana-de-açúcar utilizando tecnologia de ponta,
mas para garantir bons resultados é preciso capacitação e aprendizagem em
toda cadeia produtiva.
A diretoria reitera que
eventos como estes são
importantes porque aproximam as ferramentas disponíveis no mercado com
o pessoal do campo. Especialistas de universidades
e também da Corteva falaram das novas e eficientes
maneiras de se controlar as
pragas da lavoura sem prejudicar o meio ambiente.
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Espaço do Associado

Tecnocana realiza a 20ª SIPATR
A empresa Tecnocana realizou na semana de 16 a 20
de novembro a 20ª edição da
SIPATR (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho Rural). O período foi destinado a conscientização dos
colaboradores sobre as formas
de preservar a vida e evitar acidentes no ambiente de trabalho e também fora dele.
Na edição 2020, o tema
principal foi a “Dependência
Digital” já que o mau uso da
tecnologia, principalmente o
celular, pode trazer malefícios, tanto para a segurança,
quanto para a saúde dos colaboradores.
Outros temas relacionados
ao bem-estar físico e mental
também foram abordados por
meio de palestras realizadas pela equipe da Secretaria

de Saúde de Macatuba com
orientações sobre a prevenção contra o câncer de próstata e doenças sexualmente
transmissíveis (DST’s).
A SIPATR também reservou
um espaço para falar do Meio
Ambiente, já que o uso da tecnologia através dos aparelhos
como celulares, computadores, monitores, entre outros,
gera um resíduo prejudicial
caso o descarte de baterias e
acessórios sejam realizados
de maneira inadequada.
Em parceria com as prefeituras de Macatuba e Borebi,
a Tecnocana lançou o projeto socioambiental deste ano
que tem como tema: “Quando
acaba a pilha”. Este projeto já
se encontra em execução pelas prefeituras em uma campanha regional e seu objetivo

Tecnocana realizou a 20ª edição da SIPATR com seus colaboradores
no Teatro de Macatuba, seguindo todas as normas sanitárias de
proteção a Covid 19
é sensibilizar e disseminar informações para que a população faça o descarte correto
de pilhas e baterias.
A Tecnocana fez a divulgação do projeto “Quando
acaba a pilha” por meio de
palestras durante sua SIPATR

2020 e a distribuição de urnas,
panfletos e cartazes em suas
dependências e também em
estabelecimentos comerciais
da cidade. Desta forma vai
contribuir com a coleta de pilhas e baterias que serão descartadas corretamente.

Capoeira Grande promove várias ações sociais
DIA DA MULHER A Agrícola
Capoeira Grande realizou na
primeira semana de março
uma série de entrevistas com
suas colaboradoras com o
intuito de valorizar a mulher
em todos os setores da vida,
da família aos negócios. Os
depoimentos ficaram incríveis
e, com certeza vão motivar as
novas gerações de mulheres
guerreiras.
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DIA DA ÁRVORE 2020
tem sido um ano atípico,
com muitos obstáculos
e adaptações. Um ano de
mudanças nas rotinas, nas
atividades e em muito do que
sempre foi tido como “o nosso
normal”. Mas mesmo assim
a Agrícola Capoeira Grande
realizou a 4ª edição do Projeto
Dia da Árvore com adaptações.
No dia em que as crianças
foram pegar o material de
estudo na escola, foram
convidadas a confeccionar
um vaso de material reciclado,
com prevenção do COVID-19,
e fazer o plantio de uma
mudinha de quiabo. A atividade
levou ensinamentos sobre
os cuidados diários com as
plantas e a oportunidade de
consumir seu próprio alimento.

CORAÇÃO SOLIDÁRIO Em
março, os colaboradores
da Capoeira Grande: Adão,
Daniel, Evandro, Nelson, Pedro,
Romário e Vagner fizeram a
campanha Coração Solidário
em busca de doadores de
sangue para um colega de
trabalho. A coleta foi realizada
no Hospital Beneficência
Portuguesa, em Bauru. A
diretoria da Agrícola Capoeira
Grande agradece e sente
orgulho de seus colaboradores
generosos e conscientes,
que mesmo em meio as
incertezas e medos trazido
pela pandemia do COVID-19,
se mostraram solidários.
AGROKIDS O concurso de
desenho infantil Agro Kids teve
como objetivo estimular o contato,
a curiosidade com o setor do
agronegócio e a criatividade
das crianças através da arte
em forma de desenho, levando
atividades e aprendizado para
as crianças. A premiação é
para auxiliar nas aulas online.
Mais de 40 crianças de 6 a 12
anos participaram do projeto
e receberam certificados e
medalhas. As 4 fases de votação
totalizaram mais de 24 mil
votos e os 3 primeiros colocados
ganharam 1 notebook e 2 tabletes.

Espaço do Associado

Colaboradores da PHD durante plantio de mudas

PHD Cana faz plantio de
220 mudas de árvores
O tradicional plantio de árvores da PHD Cana que sempre é realizado pelos filhos
dos colaboradores e que comemora o Dia da Árvore (21 de
setembro) foi feito de forma
diferente em 2020 por conta

da pandemia do Covid 19. Em
novembro, os colaboradores
plantaram 220 mudas de árvores nativas para recuperar
uma área em que houve fogo
criminoso, colocado por pessoas que pescavam no local.

Colaboradores da Agrocana Caiana durante plantio de árvores nativas

Agrocana promove ação de
proteção das nascentes
A agrícola Agrocana Caiana realizou, em parceira com
a Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente da Prefeitura
de Lençóis Paulista, uma ação
de educação ambiental com
o objetivo de proteger as nascentes. O projeto foi realizada
no dia 18 de março deste ano.
A ação foi planejada e organizada pela Agrocana Caiana que definiu o local e preparou os “berços” das mudas,
bem como toda a estrutura
para o plantio. A Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
forneceu as mudas para proteção da nascente.
Cerca de 40 colaboradores receberam orientações e

informações sobre a importância da preservação das
nascentes e dos recursos
hídricos. A palestra foi ministrada pelo educador ambiental, Helton Damacena, da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente.
Os colaboradores e convidados plantaram mudas
de árvores nativas como de
Cabreúva, Ficheira, Ipês, Grumixama, Dedaleiro, dentre
outras. Os cuidados e a manutenção estão sendo realizados
pela Agrocana Caiana para
garantir o desenvolvimento e
proteção do olho d’água, sendo que a área já é favorecida
pela umidade no solo.

Projeto presenteou as crianças com um peixinho Betta e foi um sucesso

Projeto da CTS doa
peixinho para as crianças
Os filhos dos colaboradores da Agrícola CTS, de
Pederneiras, tiveram um Dia
das Crianças diferente em
2020 por conta da pandemia do novo coronavírus que
não permitiu que a atividade
fosse presencial. Mas o importante é que as orientações sobre a preservação
do meio ambiente chegaram
até as crianças e o ‘presente’
foi uma surpresa!

Os pais levaram para
casa um peixinho de aquário
da espécie Betta. As crianças
ficaram com a responsabilidade de dar um nome e
alimentar o novo integrante da família. Junto com o
peixinho foi entregue uma
uma cartilha relembrando
os projetos anteriores: Mãos
na Horta, Master Cheff, Lixo
que não é Lixo e Guardiões
da Natureza.

Agricana lança
Clube do Livro
A Agrícola Agricana, de
Macatuba, está realizando
um projeto social com os
filhos dos colaboradores
que incentiva a leitura. O
Clube do Livro tem como
objetivo a interação, diversão e a leitura. Podem participar crianças com idade
entre 6 e 10 anos. A inscrição é de graça e feita no RH
da empresa.
O livro permanece uma
semana por mês com a
criança. E ainda pode receber a visita surpresa do
boneco Xico. Os cuidados
com os livros e o boneco
são de responsabilidade do
colaborador.

O mascote do Clube do
Livro é uma homenagem
a Xico Graziano
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Você sabia?
Lairton Cesar Godinho
Brigido é o mais novo
colaborador da Ascana.
Ele é o responsável
pelo departamento
de Compras e Novas
Tecnologias.

CONSELHO
DELIBERATIVO EFETIVO

André Lombardi de Almeida
Hamilton Cesar Pavan Rossetto
José Osório de Campos Almeida
Júlio César Toniolo Filho
Júlio Márcio Pereira de Oliveira
Luiz Carlos Dalben
Manoel Ramalho
Marcos Luiz Geraldi
Paulo Roberto Artioli
Pedro Augusto Sgavioli
Pedro Luís Lorenzetti
Wilson Sipioni
Suplentes:
Cláudio Centinari
Jorge Luiz Morelli
Sérgio Luiz Artioli
Vanessa Pietraroia Nelli

Conselho Fiscal Efetivo
Edson de Jesus Dalben
João Marino Stabile
Ronaldo Mateus Mazeto

Suplentes:
Antonio Carlos Stabile
José Carlos da Graça Cordeiro
José Henrique Belei

Diretoria Executiva
Diretor-presidente:
Pedro Luís Lorenzetti

Diretor Vice-Presidente
Júlio Márcio Pereira de Oliveira

Diretor Administrativo
Jorge Luiz Morelli

Secretário

José Osório de Campos Almeida

Diretor da Assistência Social
Sérgio Luiz Artioli

Minutos de sabedoria
Você não pode controlar todos os eventos que acontecem
com você, mas pode decidir não ser reduzido por eles.
Maya Angelou

SEDE

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

Controle Agrícola
José Antonio Sanches Filho
Tiago José Pescara

Departamento
Agronômico

Controle Biológico
Fernando Martins
(99124-6561)

Avenida Das Araras, nº 140
Jardim das Nações, CEP 18685-640
Lençóis Paulista, SP
PABX/FAX (14) 3269-1414
Gerente Operacional
Élio Pires de Camargo (99118-5828)
Auxiliar Administrativo
Gisela de Paula Morieli (3269-1411)
Patrícia de Nardi S. Nereu (3269-1401)
Monique Evelin da Silva
Engenheiro Agrônomo
Fabiano Baldacim da Silva
(99134 7041)

Diretor da Assistência Técnica
Julio César Toniolo Filho

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

Diretor de Relações
Institucionais

Desenvolvimento Agronômico
Agnaldo José da Silva (99118-6049)

Luiz Carlos Dalben
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Lab. Análise de Solo e Nematóide
Rodrigo Pereira Pardino - 3269-1413
Celio B. Benjamim
Letícia Ivani da Silva
Reginaldo Aparecido dos Santos
Heloiza Aparecida do Nascimento 3269-1414
Técnico em Eletrônica
Nivaldo Cordeiro Borges
(99118-6907)
Topografia
Devanil Pessoa (99118-5877)
Marcos Paulo de Lima (99118-5821)
Fabrício Monteiro
Noemia Coelho
Paulo Paganoti dos Santos
Compras/Novas Tecnologias
Lairton Cesar G. Brígido
(99833-5057)
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