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Qualidade está 
superior até aqui

/assocanaassis assocana@assocana.com.br
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Em três meses de safra, o volume de cana de fornecedores recebido até agora nas unidades industriais 
da região de atuação da Assocana, no Vale do Paranapanema, está um pouco abaixo comparado com 
o mesmo período da safra passada, porém, o índice de ATR (acumulado) está três quilos acima. Veja 
tabela na página 8.
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Consecana-SP premiará fornecedor que entregar 
caldo com impurezas abaixo da média

Para entidade, antigo prazo limitava potencial do Cadastro e colocava 
em risco capacidade de combate ao desmatamento

MP 884 assegura longevidade 
ao CAR e beneficia produtores rurais

A Sociedade Rural Brasileira (SRB) parabeniza os 
esforços da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 
na aprovação da Medida Provisória 884. Publicada 
pelo Governo Federal no dia 14 de junho/2019, 
a MP acaba com o prazo para que propriedades 
rurais sejam inscritas no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). A medida assegura que o CAR fique aberto 
para receber novas inscrições e atualizações a 
qualquer momento, atendendo a reivindicação 
de produtores que ainda não conseguiram se 
cadastrar.
O prazo para inscrição no CAR havia se encerrado 
em 31 de dezembro de 2018. Pela regra atual, 
quem não aderiu seria proibido de acessar o 
crédito rural oficial. De acordo com a SRB, impor 

O sistema de formação de preço e pagamento 
de cana ao fornecedor criado pelo Consecana-
SP - Conselho dos Produtores de Cana de Açúcar, 
Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo – após 
quatro anos de negociação, será atualizado. Uma 
das novidades é a premiação aos fornecedores 
que entregarem o caldo com impurezas abaixo da 
média.
O valor será calculado obedecendo como 
referência a escala Brix, que indica a quantidade 
de sacarose no caldo. A Circular Consecana - 
33/18 informa que os prêmios deverão ser pagos 
quinzenalmente quando o ATR de pureza da cana 
de uma determinada fazenda for superior à média 
da usina (cana própria e de fornecedor).
Como se trata de uma premiação, caso o cálculo 
de impureza esteja igual ou abaixo da média, 
simplesmente o produtor não ganhará nada a 
mais e também não terá nada subtraído de seu 
pagamento.
A nova regra deve ser obrigatória e imediatamente 
inserida a todos os contratos baseados ao 

uma data limite para inscrição era uma decisão prejudicial 
aos produtores. Isso porque, segundo a entidade, o processo 
de inscrição atravessa diversos entraves em razão do grande 
volume de imóveis rurais cadastrados e a complexidade no 
cruzamento da base de dados.
A SRB ressalta que já são mais de cinco milhões de propriedades 
registradas, ou seja, a maior parte dos produtores rurais 
brasileiros já se cadastrou com antecedência, cumprindo suas 
obrigações antes do prazo da Lei. Segundo a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA), apenas 10% dos produtores ainda estão 
fora do CAR. “Abrindo mão para que algumas áreas ficassem 
de fora, o cadastro perderia sua força como instrumento de 
combate ao desmatamento e outros crimes ambientais”, diz o 
presidente da entidade, Marcelo Vieira.
(Fonte: Assessoria de Imprensa da SRB – 15 de junho/2019)

Consecana-SP. Porém, como é necessário um tempo para a 
implementação do sistema e sua adequação, somente na safra 
atual do contrato é que os preços poderão ser acertados de 
maneira retroativa e no momento de ajuste dos valores de safra.
(CanaOnline – 11 de junho/2019)
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Manoel Ortolan deixou lições 
para a vida toda

Sempre foi muito próximo da Assocana

Editorial

Ortolan e Sylvio Ribeiro do Valle

Em dezembro de 2004, no evento de encerramento de safra

Em 2010, na inauguração do Laboratório de Análise de Cana da Assocana

Perdemos este mês um amigo. Um companheiro de jornada e 
um líder de raras qualidades. Manoel Ortolan era ativista do setor 
desde há muitos anos e conviveu com os grandes momentos 
históricos de transformação por que passamos. Como líder 
cooperativista foi muito atuante e, com seus companheiros, criou 
uma das maiores cooperativas ligadas aos canavieiros, junto com 
uma associação das mais influentes dentro do setor.
Não há espaço nesta coluna para descrever suas realizações, 
portanto pretendo destacar seu lado humano. Manoel era uma 
pessoa amável, gentil, polida e calorosa. Desprovida de vaidades 
pessoais e atento ao próximo. Nunca se metia em discussões 
acaloradas e depois, temperamentos acalmados, convidava seus 
interlocutores à reflexão. Muitas foram as vezes que presenciei 
momentos de dificuldades e apreensão, mas era ele quem 

Manoel Carlos de Azevedo Ortolan (73) morreu 
no dia 11 de junho/2019.
Engenheiro agrônomo, empresário e produtor rural, Ortolan 
era presidente executivo da Copercana (Cooperativa dos 
Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo) e 
presidente da Canaoeste (Associação dos Plantadores de Cana 
do Oeste do Estado de São Paulo), instituições às quais se 
dedicou por mais de 40 anos.
Durante sua carreira profissional, Ortolan foi membro 

de diversas entidades representativas do agronegócio. 
Ultimamente, atuava como representante dos fornecedores 
de cana no Consecana (Conselho dos Produtores de Cana de 
Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de SP) e no Cosag (Conselho 
Superior do Agronegócio da Fiesp). Desde 2014, integrava 
o Conselho de Administração do Sescoop/São Paulo, como 
membro efetivo.
Maneco (como era chamado pelos mais próximos) deixou 
esposa, quatro filhos, nove netos e muitos amigos.

mantinha a serenidade e a visão estratégica.
Em seu tempo como presidente do Consecana soube 
perceber as mudanças e extrair o melhor de todos nós. 
Em seu tempo como presidente da Orplana, preparou 
a entidade para sua modernização, que está hoje 
implantada e permanecia conosco sempre. Um homem 
que soube entender e abraçar as mudanças.
Notei desde o início nestes 12 anos em que convivemos, 
sua personalidade discreta e seu respeito profundo ao 
próximo, que aos poucos foi me chamando a atenção. 
Seu jeitão deixou lições que vão continuar a nos ensinar 
para sempre. E sempre será, sem sombra de dúvidas, 
um de meus professores, de quem carregarei uma 
saudade danada.
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Se você tem algo para vender ou comprar, divulgue no jornal da Assocana. O serviço é gratuito para associados. 

Vendo

Vendo

Vendo

Vendo

Alugo

Vendo

Vendo

Vendo

Vendo

Vendo

BonsNegócios

Terreno medindo 711 m2, localizado no 
Condomínio Residencial D’Ville, por R$ 340 mil 
à vista ou R$ 350 mil em duas parcelas – 50% de 
entrada e o restante em até 12 vezes.
Interessados comparecer na Credicana, em Assis, 
em horário bancário.

Carreta para transporte de até 8 bags. 
Contato: Francisco – (18) 99621-1113

Balança Coimma, mecânica, em bom estado de 
conservação. Valor a combinar.
Contato: (18) 99776-1240 ou (18) 99799-2699

Prédio em Cândido Mota, com mais ou 
menos 160 metros2 e mezanino de uns 60 
metros2. Pode ser usado para comércio, 
depósito de mercadorias etc. 
Contato: (18) 99603-3816

* Caminhão MB 2423 6x4, ano 2002, branco, equipado com 
transbordo Sta Izabel mod. VT (2x8 t), ano 2010.
*Caminhão MB mod. 2638 6x4, plataforma, branco, ano 2001, 
  com carroçaria para cana picada.
*Semirreboque com caixa para cana picada, marca Usicamp, 
  med. 12,5 m, ano 2011.
*Reboque canavieiro cana picada 8,3m, marca Goydo, ano 2006.
*Reboque canavieiro cana picada 8,3m, marca Goydo, ano 1994.
*Reboque canavieiro cana picada 8,3m, marca FNV, ano 1989.
*Reboque canavieiro cana picada 8,3m, marca Usicamp, ano 2005.
  Interessados entrar em contato com Odair (compras) 
  (18) 3371-1345 ou (18) 98132-8894.

Muda da variedade RB985476.
Contato: (18) 99724-6340
Aspectos Gerais - Possui 
desenvolvimento médio e hábito 
de crescimento semi-decumbente. 
Colmos de fácil despalha, 
diâmetro médio, de cor verde 
amarelada sob a palha e amarela 
roseada quando exposto ao sol. 
Bainha de cor verde levemente 
arroxeada e pouco cerosa.
Recomendações de 

Plantadeira 
Tatu, 7 linhas, 
muito bem 
conservada. 
Contato: João 
Carlos (18) 
99751-4720

Hilux 
1999/2000 - 
2.8 diesel, 4x4 
reduzida.
Contato: (18) 
99669-9302 - 
Rodrigo

Bret Beckhauser 
para manejo 
do gado, bem 
conservado. 
Valor a 
combinar. 
Contato: (18) 
99776-1240 ou 
(18) 99799-2699.

Vendo Honda 
Biz, ano 2017, 
semi nova, 
com 7.335 
km rodados. 
Contatos: (18) 
99776-1240. 

manejo - Plantar em ambientes com médio a alto potencial 
produtivo; colher de julho a setembro.
Destaques - Alta produtividade, elevado teor de sacarose no 
meio de safra e elevada sanidade.
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Palha se torna isolante térmico

Orçamento altera regras 
no atendimento médico da Assocana

A região do Vale do Paranapanema faz divisa 
com o norte do Estado do Paraná e, por esse 
motivo, recebe frentes frias mais agressivas 
no inverno. Segundo o gerente Agrícola da 
Assocana, Flávio Teixeira, é importante nessa 
época do ano retirar a palha da fileira de 
cana, porque ela funciona como um isolante 
térmico, impedindo que o solo troque calor 
com a primeira camada de ar. “Isso dificulta a 
brotação das soqueiras”, alerta o agrônomo da 
Assocana.
Teixeira também comenta que reduzindo a 
palhada na linha, o produtor ainda reduz o 
alojamento e melhora o controle de pragas, 
especialmente a cigarrinha.

De acordo com o orçamento aprovado na 
Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 
30 de abril/2019, que aumentou em apenas 
um centavo a taxa recolhida para a área de 
Assistência Social, algumas medidas foram 
adotadas para adequação dos serviços 
prestados ao orçamento aprovado.
Assim, a partir de 1º de julho de 2019, o valor 

Nos períodos mais frios do ano, biomassa deve ser retirada da fileira de cana

da participação dos beneficiários nas consultas médicas 
com especialistas passa de R$ 35,00 para R$ 50,00. 
Outra alteração é com relação ao fornecimento de 
medicamentos: após o término dos atuais estoques, a 
Assocana não fornecerá mais medicamentos.
Essas medidas foram definidas pelo Conselho de 
Gestão da Assistência Social e aprovadas pela Diretoria 
da Associação.
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Muda Cana é apresentado aos associados
No dia 28 de maio, logo após a Assembleia Geral Ordinária 
da Assocana para aprovação das contas do ano passado, os 
associados tiveram a oportunidade de conhecer o Programa Muda 
Cana, apresentado pelo técnico Aislan Aguiar, Líder do Programa 
Muda Cana (Orplana); e Aline Silva, gerente do Programa de cana-
de-açúcar Solidaridad Brasil.
O programa traz para o setor um novo paradigma de 
desenvolvimento no campo, com uso de ferramentas digitais - 
via aplicativos como o Farming Solution -, e apoio personalizado 
para os produtores e associações. O Departamento de Assistência 
Técnica da Assocana está preparado para auxiliar os produtores 
na instalação e preenchimento dos dados no aplicativo, disponível 
para download gratuito na Apple Store e no Google Play.   
Esta ferramenta contribui tanto para a melhoria contínua do 
produtor, com informação customizada e em tempo real para 
tomada de decisão no campo, quanto para o fortalecimento 
da associação junto aos seus associados, criando um canal de 
comunicação direto e disponibilizando um banco de dados para as 
associações terem maior conhecimento do setor e da realidade no 
campo.
“É uma ferramenta de suporte na construção de um plano 
estratégico de trabalho, monitoramento em tempo real, melhoria 
de desempenho e gestão eficiente de toda a cadeia. É uma 
verdadeira revolução digital do setor de cana, já que, com isso, 
buscamos diminuir a diferença existente entre pequenos e 
grandes produtores” explica Aline Silva, gestora dos projetos de 
cana-de-açúcar no Brasil.

Programa auxilia na gestão
Para o gerente Agrícola da Assocana, Flávio Teixeira, que vem 
trabalhando no levantamento de dados e elaboração das planilhas 
do Muda Cana desde o mês de abril, o programa é um importante 
aliado na gestão da atividade no campo. Ele relata que com o 
suporte dos técnicos da Orplana está sendo feita uma revisão 
no formato atual dos serviços prestados pela Assocana, para 
aprimoramento das práticas, com a finalidade de atender da 
melhor forma os associados. “Fizemos um raio X da associação 
– número de associados, serviços oferecidos, gerenciamento – 
e agora estamos fazendo uma avaliação do quadro de sócios, 
para promover a aproximação e estreitar ainda mais o nosso 
relacionamento. A Assocana oferece muitos serviços que auxiliam 
nos resultados no campo em termos de produtividade, qualidade, 
controle de pragas e muitos outros”, reforça Flávio.

Em última convocação às 17h, foi realizada 
a Assembleia Geral Ordinária da Assocana, 
no dia 28 de maio. Os associados presentes 
aprovaram o Balanço e as contas do 
exercício de 2018.

Contas foram 
aprovadas
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ATR continua 
em alta

Workshop em Brasília

Homenagem ao sócio fundador

O índice de ATR por tonelada de cana está se 
mantendo em alta praticamente desde o início 
da safra, quando comparado aos dois últimos 
anos. A tabela elaborada pelo departamento 
Agrícola da Assocana mostra que até a primeira 
quinzena de junho estava com três quilos a mais 
em relação ao mesmo período do ano passado, 
e nove quilos acima do acumulado da safra de 
2017 nesse mesmo período.

O Banco Central do Brasil realizou nos dias 4 e 5 de junho, em 
Brasília/DF, o Workshop sobre Auditoria Cooperativa. A gerente 
da Credicana, Ilze Spitzer Simões, participou da reunião de 
trabalho, que tratou dos seguintes assuntos: Auditoria Cooperativa 
– Resultados e Perspectivas; Escopo 2020 para Auditoria 
Cooperativa; e Instrumentos Financeiros; Incorporação em 
Cooperativas de Crédito.
O encerramento do evento ficou por conta do chefe de 
Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições 
Não Bancárias do Banco Central, Harold Paquete Espínola Filho.

Pela impossibilidade de comparecer ao evento realizado no dia 3 
de maio/2019 no Teatro Municipal de Assis em comemoração aos 
50 anos da Credicana, Antenor da Silva Carvalho recebeu em casa a 
placa em sua homenagem. Um reconhecimento do seu importante 
papel na fundação e no desenvolvimento da Cooperativa de Crédito. 
Nosso agradecimento pela dedicação!

Acompanhamento da entrega de safraChuva na região de Assis

0 Total de Dias: 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total Média
2019 113,02 263,13 152,27 116,57 110,51 53,60 809,10 135
2018 307,55 114,29 288,79 32,51 34,00 23,00 800,14 133
2017 457,90 160,30 115,00 114,50 181,00 158,56 1.187,26 198
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Página 1 de 1

Segundo os técnicos da Associação, a cana estava mais 
pronta para a colheita nesta safa, especialmente em função 
do clima, que foi muito favorável. A questão mais urgente 
agora, na opinião dos técnicos, é da porteira para fora, ou 
seja, os preços praticados pelo mercado.

Lúcio Cesar de Faria (FGCoop) e Harold 
Paquete Espínola Filho (BCB)
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Novo programa promoverá agilidade nas operações

Raízen reúne produtores na 4ª edição do Cultivar

A Credicana, por meio da empresa Exata 
Informática, está desenvolvendo em 
parceria com mais duas cooperativas 
de crédito – de Barra Bonita e de São 
João da Boa Vista – um novo sistema 
que pretende oferecer muito mais 
segurança, agilidade e modernidade às 
operações financeiras.
No dia 15 de junho, os sócios da Exata 
Informática, Waldemar Simões Júnior e 
Flávio Oliveira e Santos, apresentaram 
aos gestores das três cooperativas, em 
evento realizado em Barra Bonita/SP, 
as diversas etapas de desenvolvimento 
do programa, desde sua concepção, 
permitindo maior integração entre todos 
os setores da Cooperativa (operacional, 
contabilidade, diretoria e outros).

A Raízen promoveu, de 5 a 7 de junho/2019, a 4ª edição do 
Programa Cultivar, em Atibaia/SP, que reuniu acionistas, 
executivos, empresas parceiras e fornecedores, somando 
500 participantes. O presidente da Credicana, Waldyr Max 
Jr., participou e saiu do evento bastante satisfeito com as 
informações recebidas.
Segundo Max Jr., o acionista da empresa e presidente do 
Conselho, Rubens Ometto Silveira Mello, falou sobre o cenário 
atual e afirmou que a Raízen pretende dobrar seu faturamento, 
sendo que para isso promete grandes investimentos no setor.
“Foi muito importante participar, porque tivemos oportunidade 
de aproximação, de conversar com os gestores e apresentar as 
demandas da nossa região. Embora tenha sido a primeira vez que 

Os representantes da Credicana, presentes no evento, destacam 
que tiveram a oportunidade de acompanhar o andamento 
de diversos processos, entre eles, o desenvolvimento da 
parte Cadastral e do banco de dados. “Do ponto de vista da 
Diretoria, são pontos essenciais para promover a agilidade 
nas operações diárias, bem como garantir o fornecimento 
de informações mais precisas para a tomada de decisão na 
concessão de crédito e nas demais operações realizadas, 
preparando a cooperativa para novos modelos de negócios. E, 
por outro lado, do ponto de vista do Cooperado, a ampliação 
das informações e dos serviços oferecidos por parte da 
Cooperativa”, afirma Pedro de Freitas Ferreira.
A Exata Informática fez a apresentação de exemplos de tela 
e forma de acesso, inclusão e alteração das informações; 
dados a serem incluídos nos cadastros, forma de tratamento 
da Contabilidade, recursos da Web a serem implementados, 

estive nesta convenção do Cultivar, saí de lá com a 
impressão de que tenha sido a melhor edição, porque 
foram três dias de muito trabalho, abordagem de 
temas fundamentais para o setor, muito pertinentes 
e totalmente voltados ao nosso negócio”, comenta o 
presidente da Credicana.
Ao longo de três dias, o evento, que este ano trabalhou 
com o tema "Da sua terra nasce o amanhã", teve como 
objetivo principal promover uma integração entre a 
Raízen, fornecedores e parceiros da empresa, a fim 
de reforçar a importância estratégica dos produtores 
de cana para o setor sucroenergético, tornando o 
Programa ainda mais abrangente.

Da Credicana participaram Pedro de Freitas Ferreira, Valdir Furlan, Luiz Fernando Friedel, Ilze Spitzer 
Simões e Kellen Leandra Itoda de Moraes

limitações e necessidade de negociação com 
terceiros, apresentação sobre reunião de Brasília 
sobre EAC e impactos no sistema e cooperativas 
e novas perspectivas para Imposto de Renda, Pis 
e Cofins.
“Acredito que o ponto chave do evento foi a 
participação de todas as cooperativas que estão 
envolvidas no processo de desenvolvimento do 
sistema, permitindo, a possibilidade de troca de 
informações e de sugestões de melhoria, que 
beneficiarão todos os usuários da interface. Os 
resultados apresentados superaram as expectativas, 
uma vez que o desenvolvimento está ocorrendo 
dentro do prazo previsto, apresentando melhorias 
significativas em todos os aspectos por ora 
apresentados”, pondera Pedro Ferreira.
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coplacana.com.br

RAÇÃO COPLACANA 
CONFINAMENTO

UM PRODUTO COM EXCELÊNCIA COPLACANA. 
Matérias-primas cuidadosamente 
selecionadas e preparo feito para
o bem-estar do seu rebanho.
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ANI
VER
SARI
AN
TES

Julho
6/07 - Sergio Antônio Zimmerman

22/07 - Sandra Aparecida da Silva

25/07 - Ademir Moreira de Carvalho

27/07 - Arlindo Issamo Shibanuma

Conferência WABCG Brasil 2019

Eduardo Romão foi empossado 
presidente da Associação Mundial

A Associação Mundial dos Produtores de Açúcar de Beterraba 
e de Cana (WABCG), organização internacional que agrupa as 
associações nacionais e regionais de produtores de beterraba 
açucareira e cana-de-açúcar a nível internacional, realizou 
entre os dias 3 e 6 de junho/2019, em Ribeirão Preto/SP, a 13ª 
Conferência WABCG.
Pela primeira vez o evento foi realizado no Brasil, reunindo 
centenas de participantes de 21 países, que puderam debater 
e fazer visitas técnicas no Centro de Cana do IAC e na fazenda 
do produtor de cana, Paulo de Araújo Rodrigues, diretor do 
Condomínio Agrícola Santa Izabel.

Durante o evento, o presidente da Orplana, Eduardo Vasconcelos 
Romão, foi empossado presidente da Associação Mundial 
de Produtores de Açúcar. A cada três anos, esta reunião é a 
oportunidade de eleger os executivos da WABCG e o Presidente, que 
alterna entre um representante da cana-de-açúcar e da beterraba 
açucareira. Romão é o primeiro brasileiro a ocupar a presidência 
da WABCG e seu mandato será para o triênio 2019/2020/2021, 
substituindo o atual presidente, o francês Jean-Pierre Dubray.
A WABCG possui mais de 34 associações membros e reúne mais de 
5 milhões de produtores de beterraba sacarina e cana-de-açúcar dos 
cinco continentes. Está presente em 32 países, produzindo 60% da 
produção mundial de açúcar. É uma organização não-política, em 

estreito contato com outras organizações internacionais 
no setor açucareiro e, em particular, com a Organização 
Internacional do Açúcar (ISO). Além disso, é totalmente 
financiada e controlada por suas organizações membros.
Para Eduardo Romão, o fato de o Brasil ocupar a 
presidência da WABCG é de grande relevância, reforça a 
importância do produtor brasileiro para a obtenção de um 
dos segmentos econômicos mais sustentáveis do mundo: o 
sucroenergético.

Sylvio Ribeiro do Valle; Juergen Winter, presidente de Associação de produtores 
da Alemanha; e Jean Pierre-Dubray (França), ex-presidente da WABCG

Ele recebeu o cargo do Francês Jean-Pierre Dubray
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Estamos bem representados

O presidente da Assocana, Sylvio Ribeiro do Valle, 
foi convidado para compor o Conselho Superior do 
Agronegócio (Cosag), da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), o que representa para 
todos os produtores de cana da região mais uma 
conquista, uma vez que fará parte daqui para frente de 
um Conselho que tem por finalidade debater, realizar 
estudos e propor políticas para o setor do agronegócio, 
sendo um polo para discussões de assuntos do 
interesse das entidades representativas do setor.
Criado em 2006 pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, 
o Cosag agrega sindicatos, associações de produtores 

O gerente Agrícola da Assocana, Flávio Teixeira, integra o grupo da Canatec 
- Câmara Técnica e Econômica do Consecana-SP, entidade formada por 
representantes das usinas e fornecedores. Esse grupo se reúne uma vez por 
mês e no encontro de junho/2019 visitou o laboratório Pagamento de Cana 
por Teor de Sacarose (PCTS), chamado de “Laboratório do Futuro”, que está 
em operação na usina “Paraíso”, em Brotas (SP), da Raízen.
Flávio disse que puderam conhecer o processo de análise da cana, 100% 
automatizado. “Além da agilidade, porque tudo é feito de forma muito 
rápida, a operação é extremamente segura, sem contar a redução dos 
custos com mão-de-obra”, comenta.

agrícolas e indústrias, representando o entrelaçamento da indústria 
com a agricultura, que define o agronegócio.
Desde que assumiu a presidência da Assocana, em 2007, 
Sylvio Ribeiro do Valle sempre esteve muito disponível para 
representar todos os associados nos mais variados eventos 
e também para compor os mais diversos órgãos ligados ao 
setor. Sua incansável participação tem projetado o nome da 
Associação em nível estadual e até nacional, além de contribuir 
para trazer discussões importantes aos associados da região.
O presidente da Assocana reúne qualidades imprescindíveis para 
a nova função no Cosag, por sua capacidade de articulação e de 
entendimento das demandas do setor.

Faça sua análise! 

Canatec visita laboratório do futuro

O Laboratório de análise de cana da Assocana realiza pré análises das amostras encaminhadas 
pelos associados. Faça o agendamento e utilize esse serviço, que tem por finalidade controlar 
a qualidade da cana, garantindo que o produtor obtenha o melhor resultado com a sua safra.
Horário de funcionamento para recepção das amostras de cana
2ª a 5ª feira: 7h às 16h48
6ª feira e vésperas de feriado: somente com agendamento prévio

O ideal é que a análise da cana seja feita dentro do prazo correto, para não perder 
qualidade. Após 72 horas da colheita (até agosto) ou 60 horas (até dezembro), a cana 
perde qualidade e os resultados não serão representativos.


