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Projeto Ascana e Du Pont
premiam os campeões

A safra canavieira 2013/14 está chegando
ao fim e se confirmou a expectativa de que haveria queda de produção por conta dos fatores climáticos. Os associados da Ascana fizeram
a entrega de 3,8 milhões de toneladas de cana
na Usina Barra Grande e de 3,96 milhões de toneladas na Usina São José.
De forma geral, houve uma queda na estimativa em toneladas de cana por hectare e quantidade de ATR por tonelada, principalmente em
função das condições climáticas em nossa região.
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Safra fecha com 7,7
milhões de toneladas
de cana entregue

Arnaldo Jardim
preside Frente
Parlamentar
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Confira a
trajetória do
Dr. Hermínio Jacon

Preparar a terra, plantar e colher
frutos que gerem emprego e renda.
Que o ano que se aproxima seja de
muita paz realizações e produtividade.

Feliz

2014!

acontece

COMUNICADO

DE FÉRIAS
A ASCANA comunica a todos
os seus associados que no período de 23 de dezembro de
2013 a 03 de janeiro de 2014
todos os departamentos estarão em férias coletivas. Em
caso de necessidade, a equipe
técnica estará à disposição nos
seguintes telefones:

Ascana realiza
palestra sobre
Previdência Social
A Ascana promoveu, no dia 2 de
outubro, no auditório DR. Hermínio
Jacon, uma palestra para discutir e
esclarecer dúvidas sobre aposentadoria, auxílio doença e aposentadoria
por invalidez. Wilmar Andolfo Scavassa, gerente da agência do INSS de
Lençóis Paulista, explicou a funcionários de empresas agrícolas e de escritórios de contabilidade que prestam
serviços aos associados como os procedimentos devem ser feitos para
acelerar o processo.
O tema que mais esquentou o
debate foi a questão do auxíliodoença. O gerente do INSS disse
que a empresa precisa controlar,
acompanhar e pedir a cópia da
perícia ao funcionário que está no
seguro-saúde. “A Previdência não
é um lugar de encosto, é para ficar
quem está doente”.
O encontro contou com três
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palestrantes: Alex Fernando Maciel
(Chefe de Benefícios da APS Lençóis Paulista), Kelly de Almeida Kenes
(Assistente Social) e Wilmar Andolfato Scavassa (Gerente da APS Lençóis Paulista). E os temas abordados
foram: auxílio-doença, acidente de

Fabiano Baldacim
99134-7041
Adirso de Souza Miranda
99118-6934

trabalho (CAT), auxílio-acidente, aposentadoria por idade, por tempo de
contribuição e/ou especial (formulário PPP) e por invalidez, pensão por
morte, reabilitação profissional, laudo técnico, entre outros documentos solicitados aos colaboradores.

Silvio Luiz Cimó
99118-6938
Aguinaldo José
da Silva
99118-6049

Evolução dos valores médios do ATR nas safras
Abril ...................................................................................................................................
Maio ....................................................................................................................................
Junho ...................................................................................................................................
Julho ....................................................................................................................................
Agosto .............................................................................................................................
Setembro ......................................................................................................................
Outubro ..........................................................................................................................
Novembro.....................................................................................................................
Dezembro ....................................................................................................................
Janeiro................................................................................................................................
Fevereiro........................................................................................................................
Março/Média Estado ........................................................................................
Março/Fechamento.............................................................................................

2011/12

2012/13

2013/14

0,5736
0,5148
0,4952
0,4959
0,4942
0,4951
0,4984
0,5016
0,5037
0,5026
0,5002
0,5018
0,5272

0,4976
0,5066
0,5020
0,4922
0,4858
0,4806
0,4761
0,4746
0,4743
0,4791
0,4784
0,4728
0,4770

0,4470
0,4416
0,4426
0,4429
0,4440
0;4439
0,4434
0,4461

sucroenergético

Frente parlamentar vai
defender os interesses
do setor canavieiro
A insatisfação do setor sucroenergético com a falta de políticas
públicas que norteiem a produção
de açúcar e etanol e o controle
sistemático do preço da gasolina
saiu das salas de reuniões e ganhou
as ruas neste segundo semestre de
2013. As manifestações renderam
frutos como a Carta de Sertãozinho
e a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético,
lançada no dia 5 de novembro, em
Brasília, com participação de membros da Ascana.
Presidida pelo deputado federal
Arnaldo Jardim, a Frente Parlamentar
tem representantes de lideranças
das entidades do setor produtivo,
usineiros, secretários de Estado, prefeitos e vereadores de todo o País,
senadores e apoio de cerca de 300
dos 513 deputados da Câmara Federal, de vários partidos políticos.
Dentre seus objetivos principais estão auxiliar o setor sucroenergético
na retomada da competitividade, do
crescimento sustentado, promover,
acompanhar e defender ações e políticas públicas que fortaleçam toda
a cadeia canavieira.
Para Arnaldo Jardim, o principal
problema do setor é a falta de definição de políticas governamentais
para colocar o etanol como uma
matriz energética economicamente viável no País e que possibilite
a exportação dessa commodity. Ele
defende regras claras e políticas
públicas - especialmente tributárias - que reconheçam os benefícios ambientais e sociais do etanol
e da bioeletricidade.
Para o presidente da Ascana,
Pedro Luís Lorenzetti, a Frente Par-

“Precisamos de uma
política de preços,
de regras claras de
mercado. Todos os
insumos aumentam de
preço, é o adubo, o
calcário, os defensivos.
O preço da nossa cana
não sobe, as usinas estão
quebrando porque
não conseguem lucro
vendendo etanol no
preço que está e o
trabalhador acaba
ficando sem emprego”,
diz Pedro Luís
lamentar vai ser mais uma ferramenta
para o fortalecimento do setor canavieiro, principalmente para o produtor que planta cana para produzir
etanol e não tem um preço de mercado. O pior é que o preço o etanol
concorre com o da gasolina, que tem
inúmeros subsídios e é controlado
pelo governo federal.
“Precisamos de uma política de
preços, de regras claras de mercado.
Todos os insumos aumentam de preço, é o adubo, o calcário, os defensi-

vos. O preço da nossa cana não sobe,
as usinas estão quebrando porque
não conseguem lucro vendendo etanol no preço que está e o trabalhador
acaba ficando sem emprego”, ressalta
Pedro Luís. Os dados mostram que
cerca de 40 usinas fecharam portas
as e mais de 100 mil empregos diretos foram extintos desde 2009.
Arnaldo Jardim deixou uma
mensagem de otimismo aos plantadores de cana da nossa região. “Devemos ficar otimista por conta da-

quilo que nós conseguimos construir,
que é exatamente este amplo apoio
que ficou aqui estabelecido. Com
entusiasmo, nós vamos conseguir
colocar o setor onde exatamente
ele merece, como uma referência
importante a geração de empregos, uma oportunidade de trabalho.
Estou muito animado, com o ânimo
redobrado para dar seguimento
àquilo que é compromisso da Frente Parlamentar pela Valorização do
Setor Sucroenergético”.
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Ascana e Du Pont
distribuem prêmios
em escolas da região
Conheça nossos campeões
Lençóis Paulista – 13 escolas participantes – 659 alunos
Campeã geral................................................................................................ Prêmio
Rayane Campos da Silva...........................................................................1 MP4 e 1 notebook
EMEF Idalina Canova de Barros...........................................................................1 computador
Professora Giseli Marrichi..........................................................................................................1 tablet
Vice-campeão
Livia Caroline Blanco Andrioti...................................................................1 MP4 e 1 tablete
EMEF Luiz Zillo
Campeões nas escolas – 1 MP4
Ana Luiza C. Faria - EMEF Lina Bosi Canova
Bianca Mana - EMEIF Philomena Briquesi Boso
Cálita Heloisa da Silva - EMEF Maria Zelia C. Prandini
Eduardo Graciano - EMEF Guiomar F. C. Borcat
Gabrielle Menezes - EMEIF Irma Carrit
Jean Ricardo Dias Silva - EMEF Nelson Brollo
Luccas F. Pereira- EMEIF Eliza Pereira de Barros
Nathany da S. Nogueira - EMEIF Amelia Benta N. Oliveira
Nicole Cordeiro - EMEF Esperança de Oliveira
Tais Sandi Picali - EMEF Ezio Paccola
Vitória de F. C. Pescara - EMEF Edwaldo Roque Bianchini

Pederneiras – 9 escolas participantes – 455 alunos
Thauan Scola Pereira.......................................................................................1 MP4 e 1 notebook
Escola Maria José Conti (Vanglória)..................................................................1 computador
Professora Glaucia Santos..........................................................................................................1 tablet
Vice-campeão
Fernando de Souza Santos..............................................................................1 MP4 e 1 tablete
Escola Christina C. I. F Pereira
Campeões nas escolas – 1 MP4
Agatha G. Silva Perollio - Escola Monsenhor Celso
Andressa Oliveira Nunes - Escola Anna Ruiz F. Furlan
Bruna de Jesus Froes -Escola Eliazar Braga
João Pedro Ribeiro Silva - Escola Maria Elena P. Bertolini
Nathalia Paulina Elias -Escola João Antônio Carminato
Silas Gabriel Melchiades de Oliveira - Escola Zilda Mascaro
Thaís de Jesus Nascimento - Escola Antônio Simões

4

1 - A campeã de Lençóis Paulista;
2 - Campeão de Pederneiras;
3 - Campeão de Macatuba

1

Os alunos campeões das quintas
séries ganharam notebooks,
tabletes e MP4, escolas campeãs
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levaram um computador
O projeto Ascana e Du Pont na Escola, feito em parceria com as diretorias municipais de Educação, chega ao sexto
ano com uma marca a ser comemorada. O projeto que começou em Lençóis Paulista completou seu segundo ano em
Macatuba e estreou em Pederneiras. No total, mais de 1,3
mil alunos e 25 escolas envolvidas. Os melhores trabalhos
cujo tema foi “Meu herói, o agricultor” foram premiados.
O projeto tem como objetivo levar informações importantes às crianças do quinto ano do ensino fundamental para
que sejam multiplicadores da importância da preservação do
meio ambiente, necessidade de uso de EPIs na aplicação de
defensivos agrícolas e no descarte dos recipientes.
O aluno campeão de cada escola levou para casa um MP4.
O segundo melhor trabalho de cada município ainda faturou um
tablete. Já o campeão geral de cada cidade recebeu, além do
MP4, um notebook. A escola ficou com um computador completo e a professora também foi premiada com um tablete.
“Este projeto é de extrema importância porque valoriza
o trabalhador do campo e fala da importância do agronegócio
para o Brasil. Nós estamos em uma região canavieira e a Asca-

Macatuba – 3 escolas participantes – 229 alunos
Campeã geral................................................................................................ Prêmio
Sarita Breda Gabani.......................................................................................1 MP4 e 1 notebook
Escola Odila Galli Lista.................................................................................................1 computador
Professora Maria José.....................................................................................................................1 tablet
Segundo lugar - Escola Waldomiro Fantini
Eduardo Daré Cordeiro.......................................................................................1 MP4 e 1 tablet
Terceiro lugar- Escola Caic Cristo Rei
Pâmela Vanessa Xavier......................................................................................................................1 MP4

na representa mais de 500 plantadores de cana que
estão preocupados em gerar emprego e renda, mas
também em preservar o meio ambiente, em oferecer
condições dignas de trabalho”, disse o presidente da
Ascana, Pedro Luís Lorenzetti.
A multinacional Du Pont, que está no mercado há
mais de 200 anos, atua fortemente na região na comercialização de defensivos agrícolas. “Este projeto
fala da forma correta de aplicação dos defensivos
agrícolas, do uso de EPIs e do descarte correto das
embalagens. Nós estamos preocupados em preservar o meio ambiente”, ressalta o consultor de vendas
da Du Pont e palestrante, Orlando de Pietro Neto.
Em Lençóis Paulista, a entrega dos prêmios foi
realizada no dia 12 de novembro e reuniu os alunos
vencedores e seus familiares, professores, diretores e
a prefeita Bel Lorenzetti. “Este projeto valoriza quem
mora no campo, quem emprega, quem trabalha e é importante para desmistificar esta questão. As crianças
aprenderam a proteger a terra, a plantar. Estamos felizes em participar de um projeto como este, os alunos
crescem como adultos conscientes”, discursou.
Em Pederneiras, a entrega dos prêmios aconteceu
no dia 11 de novembro. O vice-prefeito Juarez Solana participou do evento e elogiou o projeto. Para ele,
é importante levar a informação para as crianças da
força da economia canavieira na região. A diretora de
Educação, Leticia Frascarelli Ferreira, parabenizou os
alunos e solicitou à Ascana e Du Pont que ano que vem
o projeto seja realizado novamente.
Já em Macatuba, a cerimonia de entrega dos
prêmios aconteceu no dia 18 de outubro e contou
com a presença do prefeito Tarcisio Mateus Abel
e da diretora de Educação, Gilcelene Chiari Artioli.
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Herminio Jacon:

confira sua trajetória
* Hermínio Jacon iniciou suas atividades profissionais como
técnico de contabilidade nos idos de 1950, no então
Escritório Central.

um defensor do

setor canavieiro

Consecana

Em julho de 2004, Hermínio Jacon era presidente da Ascana e foi eleito presidente da Consecana
(Conselho dos Produtores de Cana do Estado de São Paulo). Ele exerceu este cargo por três vezes.

Brasília

Foto da reunião
realizada em Brasília
no final de março de
2005. O presidente da
Ascana, Hermínio Jacon,
posa ao lado do
secretário Executivo
do Ministério da
Agricultura, dr.
Ângelo Bressan, e
do presidente da
Comissão da Cana
no CNA, Edson José
Ustolin.
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O setor agrosucroalcooleiro perdeu um de
seus principais representantes com a morte do
Dr. Herminio Jacon, dia 16 de agosto de 2013
Ele foi a voz da região e também do Estado
de São Paulo em comissões federais e estaduais
que há mais de 20 anos discutem as políticas
públicas para este importante segmento da
economia nacional. Enquanto se discutia nas
ruas o álcool combustível, ele participava de
reuniões para convencer a indústria automotiva a produzir o motor flex. Hoje o etanol está
nos carros, motos e aviões.
Para o presidente da Ascana, Pedro Luís
Lorenzetti, o setor sucroalcooleiro perde,
além de um companheiro e batalhador em prol
dos produtores de cana, um símbolo de persistência e de inovação na cadeia produtiva e
econômica do setor. “O Dr. Hermínio sempre
foi um trabalhador assíduo e sempre foi muito
respeitado pelos associados, amigos e também
pelos colegas de trabalho. Ele deixou para nós
como legado vários exemplos de como buscar
melhorias e promover articulações para o setor. Nos ensinou que esta busca precisa e deve
ser incessante”.
O diretor-presidente da Zilor, Antonio
José Zillo, também lamentou em nota de pesar
a morte do Dr. Hermínio Jacon. “Deixa um legado que beneficiou muitas pessoas, na nossa região e em todo o Brasil. Dr. Hermínio tinha uma
personalidade conciliadora e de muito bom
senso. Parceiro de muitos anos, passamos juntos
muitas conquistas e desafios”.
Para a prefeita de Lençóis Paulista, Bel
Lorenzetti, Dr. Hermínio Jacon esteve sempre
presente na vida da cidade, pelo seu trabalho como advogado, pela sua atuação política
como vereador, pela defesa incansável dos
interesses da agroindústria sucroalcooleira, especialmente dos plantadores de cana de açúcar, e pela sua participação na sociedade.

* Vereador por dois mandatos, foi homenageado pela
Câmara Municipal e também empresta seu nome para a rua
onde morava: avenida Vereador Dr. Hermínio Jacon, Jardim
Nova Lençóis.

Melhores do Ano

No ano de 2007, então presidente da Ascana, Herminio Jacon recebe
o troféu Melhores do Ano - Parceiro do Município, em evento
promovido pelo jornal O ECO. Na foto, posa com a apresentadora e
jornalista Renata Fan e conselheiro luís fernando capelari.

* No início de 1970, já atuando como advogado, se elegeu
presidente da Ascana (Associação dos Plantadores de Cana
do Médio Tiete), cargo que ocupou até março de 2011.
Depois foi designado Presidente Honorário.
* Hermínio Jacon também se elegeu diretor-presidente da
Orplana (Organização dos Plantadores de Cana do Estado
de São Paulo, hoje a Organização de Plantadores de Cana da
Região Centro-Sul do Brasil) onde permaneceu por 18 anos.
* Ele foi ainda indicado para o cargo de Conselheiro Titular
do IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool) onde trabalhou
por 7 anos até a extinção do órgão. No Conselho, Dr.
Hermínio representava os fornecedores de cana do CentroSul do país.
* Na Feplana (Federação dos Plantadores de Cana do Brasil),
Dr. Hermínio foi vice-presidente por 12 anos. A entidade
tem sede em Brasília.

Auditório

Em novembro de 2011, Dr Herminio Jacon foi homenageado pela Ascana.
O auditório da Associação leva o seu nome. Na foto, posa com a
esposa Maria Isabel e o ex-presidente da Ascana, José Osório....

Encontro

No ano de 2007, flagrante do encontro de Herminio Jacon com
o deputado federal Mendes Thame, Dr. Norberto Pompermayer, Luís
Fernando Capelari e o vereador Manezinho.

* No Consecana (Conselho dos Produtores de Cana, Açúcar
e Álcool do Estado de São Paulo), ocupou o cargo de
diretor-presidente por 10 anos seguidos. Neste ano, por
indicação do Sr. José Pilon, membro da área industrial do
órgão, o Dr. Hermínio foi indicado, por unanimidade, como
Presidente Honorário do Consecana.
* Além do cargo de assessor técnico da Ascana, Dr. Hermínio
ocupou até a sua morte o cargo de tesoureiro da Amcesp
(Associação dos Municípios Canavieiros do Estado de São
Paulo), o de diretor-presidente da Cooperativa de Crédito
dos Plantadores de Cana da Região de Lençóis Paulista e
de membro da mesa Coordenadora da Cana-de-Açúcar da
FAESP (Federação da Agricultura do Estado de São Paulo).
* Dentre as várias homenagens recebidas pela sua forte
atuação junto ao setor sucroalcooleiro, Dr. Hermínio foi
indicado Personalidade do Ano em 1994 pelo Jornal
Cana, de Ribeirão Preto, foi distinguido com o diploma de
honra ao mérito pelo Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo em 2001 e, em 2007, recebeu
o título de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de
Lençóis Paulista. Por dois anos seguidos foi destaque do
Canasauro, promovido pela revista Energia Mundo, e a
Casa do Advogado de Lençóis Paulista leva o seu nome em
homenagem prestada pela OAB local.
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VOCÊ SABIA?
Associação dos Plantadores
de Cana do Médio Tietê

CONSELHO
DELIBERATIVO EFETIVO

Pedro Luís Lorenzetti
José Osório de Campos Almeida
Edson de Jesus Dalben
Júlio César Toniolo Filho
Júlio Márcio Pereira de Oliveira
Luís Fernando Antunes Capelari
Luiz Carlos Dalben
Manoel Ramalho
Nelson Antunes Júnior
Sérgio Luiz Artioli
Wilson Sipioni

Que a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético (Frente do Etanol) e
a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional vão participar, em fevereiro de 2014, da
reunião do Comitê de Competitividade, que é coordenado pelo ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio. “A ministra demonstrou interesses em contribuir na busca de alternativas
para a superação da crise do setor sucroenergético, colocando o Comitê de Competitividade a
disposição do setor para discutir, em sua próxima reunião no ano que vem, temas como energia
renovável, agronegócio e o setor de máquinas e equipamentos”, declarou Arnaldo Jardim.

minutos de sabedoria
“No mundo empresarial aprendemos que o otimismo é a base do sucesso, então, comece o ano
novo com otimismo e motivação, encare-o como uma meta, um objetivo a ser cumprido, acredite,
tudo o que você desejar pode se tornar realidade nesse ano que está chegando.”
(Luis Alves)
“O Ano Novo esta chegando, momento de uma breve pausa para recarregarmos as energias, e
que os desafios do ano que vem pela frente se transformem em oportunidades de negócios,
crescimento e realizações.” (autor desconhecido)

Suplentes:
Celso Paulo Furlani
Lairton César Godinho Brígido
José Augusto Stabile
Ivens José Casali

SEDE

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

Diretoria Executiva

Departamento
Agronômico

Diretor-presidente:
Pedro Luís Lorenzetti

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

Diretor
Administrativo

Lairton César Godinho Brígido

Conselho Fiscal
Mário Alves Nunes Filho
Cláudio Centinari

Diretor de
Assistência Técnica
Júlio César Toniolo Filho

Suplentes
Antonio Jesus Sanches
Avelino José Minetto
Celso Luís Costa

Diretor da
Assistência Social

Gerente Operacional
Élio Pires de Camargo (99118-5828)

Sérgio Luiz Artioli

Diretor de Relações
Institucionais

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

Luiz Carlos Dalben

Engenheiro Agrônomo
Fabiano Baldacim Silva (99134 7041)
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EXPEDIENTE

Técnicos Agrícolas
Adirso de Souza Miranda (99118-6934)
Silvio Luiz Cimó (99118-6938)
Desenvolvimento Agronômico
Agnaldo José da Silva (99118-6049)
Técnico de Segurança do Trabalho
Fabiano José Moretto
Controle Agrícola
José Antonio Sanches Filho
Tiago José Pescara
Controle Biológico
Paulo Henrique Micadei (99124-6561)
Lab. de Análise de Solo e Nematóide
Rodrigo Pereira Pardino - 3269-1413
Rosângela C. de M. Coneglian - 3269-1414
Alexander Oliveira dos Santos
Lucinéia Leite de Souza
José Antonio de Godoy Júnior
Reginaldo Aparecido dos Santos
Técnico em Eletrônica
Nivaldo Cordeiro Borges (99118-6907)
Topografia
Jesus Benjamin da Silva
Devanil Pessoa (99118-5877)
Marcos Paulo de Lima (99118-5821)
Roberto Garcia Ávila
Danilo Pinheiro
Fabrício Monteiro

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

