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É tempo de mudar
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O Programa Muda Cana foi apresentado para diretores e gestores da Assocana, no final de março, 

quando técnicos da Orplana e da ONG Solidaridad explicaram os objetivos e como o programa pode 

contribuir para a capacitação dos produtores e melhoria da gestão das Associações.
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Eleita nova diretoria

Em assembleia realizada no dia 22 de março, a 
Organização de Plantadores de Cana da Região 

Uso correto e seguro de Agrotóxico

Tudo para garantir sua segurança

Por meio de uma 
parceria com o 
Senar (Serviço 
Nacional de 
Aprendizagem 
Rural), foi realizado 
no período de 
15 a 17 de abril, 
no auditório da 
Assocana, o curso 
de Agrotóxicos: Uso 
Correto e Seguro, 
com base na Norma 

Gilmar Franco, instrutor do Senar

Regulamentadora - NR 31.8.
Com 24 horas de duração, o curso contou com a 
participação de 14 colaboradores das propriedades 
de associados, que receberam informações sobre as 

Centro-Sul do Brasil (Orplana) elegeu uma nova diretoria para 
o período das safras 2019/20 a 2021/22. O novo presidente da 
entidade é Gustavo Rattes de Castro, atual diretor do Conselho dos 
Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São 
Paulo (Consecana-SP).
Presidente: Gustavo Rattes de Castro
Vice-Presidente: Eduardo Vasconcellos Romão
Diretor Tesoureiro: Bruno Rangel Geraldo Martins 

José Nogueira Marmontel – 870 – Assis

 (18) 3324-0152

Especializada na Segurança do Trabalhador

A Casa do EPI é uma loja completa quando se trata de 
segurança do trabalho. Instalada há três anos na Rua 
José Nogueira Marmontel, em Assis, oferece uma grande 
variedade de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) - acessórios, fitas adesivas para sinalização, cones, 
máscaras descartáveis e com filtro mecânico (com refil 
para troca), luvas, capacetes, óculos de ampla visão, 
conjuntos completos para aplicação de agrotóxicos etc. 
Tem inclusive protetor solar e creme esfoliante à base de 
citros para limpeza das mãos.
Vale a pena conferir. A Loja fica aberta das 8h às 18h, 
de segunda à sexta-feira; no sábado, até meio dia.

Lúcio Antônio de Souza e o filho Vinicius Spera Souza

ANI
VER
SARI
AN
TES

Maio
13 - Renata Correia Leite 

18 - Debora Ingrid da Silva 

26 - Rolando Zanin  

28 - Claudia Regina 

        Favaretto Baldesserra 

regras de segurança, enfocando principalmente o uso dos EPIs. Além 
disso, o instrutor do Senar, Gilmar Franco, falou sobre saúde e 
segurança, como interpretar as informações do rótulo, para que 
serve o EPI, os cuidados no preparo da calda, procedimentos 
para devolução de embalagens vazias e primeiros socorros.
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Como mudar o jogo 
a favor dos fornecedores

Começou oicialmente safra canavieira

Editorial

Sylvio Ribeiro do Valle - Presidente

(Parte 1)

 Nos últimos anos temos presenciado grandes mudanças no 
relacionamento entre Usinas e fornecedores de cana. Em um breve 
e resumido histórico, desde 1934 o governo exercia o controle 
total do setor a tal ponto que para ser um fornecedor de cana era 
necessário ter uma cota expedida pelo IAA - Instituto do Açúcar e 
do Álcool – distribuída a poucos privilegiados que eram indicados 
pelas Usinas. O governo expedia licenças de funcionamento para as 
indústrias, controlava a produção, a comercialização, a exportação 
e determinava o preço da cana ao fornecedor. Isso permaneceu 
com poucas mudanças até a década de 1990 quando o presidente 
Fernando Collor acabou repentinamente com o IAA deixando o 
mercado à deriva e só então, em 1999, em substituição ao controle 
do governo, foi criado o Consecana por iniciativa de Fornecedores 
e Usineiros para parametrizar e formatar as relações dos diferentes 
atores do mercado.

O Consecana foi concebido dentro de um espírito 
de parceria entre as duas partes, baseado na divisão 
das vendas dos produtos de acordo com os custos 
atribuídos a cada parte e funcionou muito bem 
até o advento da cana crua quando os custos e a 
eficiência agrícola foram durante afetadas. A partir 
daí os problemas começaram, pois os industriais não 
aceitaram o aumento da participação agrícola na 
divisão dos resultados. Após alguns anos de impasse 
as indústrias começaram a praticar uma política de 
negociação regional ou local, que utiliza o Consecana 
como balizador de preços e não mais como preço 
efetivo enquanto a defasagem gira em torno de 16% 
nos dias de hoje. Neste cenário, somos obrigados a 
entrar em negociações que a maioria de nós não tem 
preparo ou vocação. (Continua na próxima edição)

A cana colhida a partir do dia 1º de abril será contabilizada 
para a nova safra 2019/20. As primeiras estimativas da 
consultoria Datagro apontam que a nova safra será de 583 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A Agroconsult, 
projeta moagem de 575 milhões de toneladas. A Copersucar, 
líder global em comercialização de açúcar e etanol, considera 
590 milhões de toneladas em sua estimativa mais otimista. 
Já a Job Economia prevê 562 milhões de toneladas. E a INTL 
FCStone 564,7 milhões de toneladas.

Safra mais açucareira

A safra 2018/19 foi mais alcooleira, em decorrência de 

retornos mais generosos do etanol, mas agora a tendência é 
de que haja um ligeiro incremento na alocação de matéria-
prima para a produção de açúcar. As perspectivas são de 
valorização da commodity por causa do déficit global de oferta 
que se desenha à frente.
Na média de estimativas de oito consultorias e empresas 
do segmento, realizada pela Reuters, o centro-sul deve 
produzir 28,4 milhões de toneladas de açúcar em 2019/20, 
ante 26,5 milhões em 2018/19, que marcou o menor 
volume em dez anos. Quanto à fabricação de etanol, esta 
deve cair para 29,3 bilhões de litros, após um recorde de 
30,5 bilhões no ciclo anterior.
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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

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

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

Balança Coimma mecânica e bretch para manejo 

do gado, ambos em ótimo estado de conservação. 

Valores a serem negociados pelos contatos 

(18) 99799-2699 ou (18) 99776-1240.

Yamaha Virago 250 – ano 2001, em ótimo estado 

de conservação e mecânica. Valor: R$ 10.000,00.

Contato: Bráulio (18) 99705-2905

* 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 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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O que pOssO 
fazer para 
Otimizar  
minha 
prOduçãO  
de cana

para essa e outras questões 
sobre cana, LongeVita é a 
resposta. 

pesquise LongeVita Yara na internet e saiba mais. !
produtividade e vida mais  

longa para sua cana.  
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Muda Cana

Técnicos 
apresentam 
programa para 
Assocana
Desde o segundo semestre do ano passado, a 
Orplana vem apresentando o Programa Muda Cana 
para as associações. A expectativa é chegar em 
todas elas – no total de 32 – até 2020

Os dias 26 e 27 de março foram de grande imersão 
nas atividades desenvolvidas pela Assocana, 
junto com a equipe de técnicos que esteve na 
Associação para apresentar o Programa Muda Cana, 
uma iniciativa da Orplana com a ONG holandesa 
Solidaridad, para capacitação dos produtores e 
melhoria da gestão das Associações.
No primeiro dia, participaram os diretores 
Sylvio Ribeiro do Valle, Alessandro Mainardi, 
João Haddad Neto, o conselheiro Eduardo 
Salotti, o associado Salvador Sindona Neto, 
os gerentes Rolando Zanin e Flávio Teixeira, o 

Equipe Técnica

Estiveram na Assocana o Economista, 
Luiz Ribeiro, consultor-sócio da Polo 

BPM, com experiência em projetos de 
análise, mapeamento e transformação de 

processos com foco na geração de valor; 
Emerson Aredes, também consultor-sócio 

da Polo BPM, graduado em Sistemas de 
Informação e especialista (MBA) em Gestão 

de TI; Aislan Aguiar, técnico Líder do 
Programa Muda Cana, da Orplana; e Aline 

Silva, gerente do Programa de cana-de-
açúcar Solidaridad Brasil.

Solidariedade é uma ONG no Brasil, que surgiu na Holanda na década de 1970, com o objetivo de tornar as cadeias 
produtivas agropecuárias mais sustentáveis. Sua missão é apoiar os países que produzem alimentos, para que esta 
produção seja feita de forma mais sustentável. São várias regionais no mundo, uma delas é da América do Sul, da 
qual fazem parte Brasil, Argentina e Colômbia, sendo que o escritório fica em São Paulo.

encarregado do Departamento Agrícola Walter Silva, e ainda o 
responsável pela área de TI da Assocana, Carlos José Martins. 
Todos tiveram a oportunidade de conhecer o programa 
e suas ferramentas, além de participarem do trabalho de 
entendimento da arquitetura de processos da associação.
Já no segundo dia, com a presença dos gerentes e alguns 
colaboradores, foram definidos critérios estratégicos; realizado o 
diagnóstico dos processos existentes na associação, especificamente 
das áreas técnica e administrativa; e por último, foram priorizados 
os processos de acordo com a definição dos critérios estratégicos, 
definidas melhorias e construídas as ações junto aos responsáveis por 
essas áreas da associação.

Luiz, Aline, Rolando, Waldyra, 
Flávio, Aislan e Emerson
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Programa busca mudança cultural

Faça sua análise!

O Programa Muda Cana prevê transmitir conhecimento, 
especialmente aos pequenos produtores, sobre gestão 
econômica, social e ambiental. A ONG Solidaridad observou que, 
em média, 80% dos problemas que geram menor rentabilidade 
são organizacionais e 20% são originários de questões financeiras.
A informação é da gerente do programa Aline Silva. Ela enfatiza 
que Muda Cana é “muda de mudança” e que isso é cultural. 
“Então, nossa expectativa não é que de um dia para o outro se 
resolvam os problemas das associações, mas vamos começar a 
puxar essa mudança. Esse é o principal papel nosso dentro das 
associações”.
Aline disse que o projeto oferece suporte ao produtor 
canavieiro para lidar com os principais desafios da atividade, 
através de uma gestão eficaz e integrada, tornando o negócio 
lucrativo, competitivo e sustentável. Explicou ainda que como é 
patrocinado pela Solidaridad, não existe necessidade de aporte 
financeiro. “O que existe é uma necessidade de dedicação 
da equipe da associação em prol do projeto, tanto para 
divulgar os aplicativos aos associados, quanto para fazermos o 
mapeamento. Na Assocana foram dois dias bem intensos, mas 
produtivos! Saímos com um retrato que considero bem real 
da associação. Temos algumas linhas que entendemos como 
prioritárias, mas isso será feito em conjunto com a equipe 
da Assocana, justamente para ir validando e identificando os 
pontos fracos e pontos fortes que vamos atuar. A ideia é que 
os produtores se envolvam, principalmente na questão do 
aplicativo, para que ele se torne útil para eles”.

7

Experiência de outras associações 
Segundo a gerente do Programa, a experiência 
das associações que já estão mais avançadas é 
muito variável, de acordo com a realidade de 
cada associação e região. “Temos aquelas que já 
concluímos a etapa de diagnósticos e identificação de 
prioridades e que já começaram a executar os planos 
de ação em termos de melhoria na sua comunicação, 
prospecção de novos fornecedores etc. Outras, 
tiveram alguns entraves internos, que na verdade 
estão dificultando o início das ações, estão na esfera 
mais de negociação interna.  Porém, na maior parte 
já temos parâmetros positivos”, disse Aline.

O Laboratório de análise de cana 
da Assocana já iniciou os trabalhos 
desta safra, com a realização de 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”, 
observa Aline Virgolino Godoi, química 
responsável pelo Laboratório.

Chuva na região de Assis
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Grupos se reúnem em Ribeirão Preto

Assocana contrata 27 iscais para safra

Anote na agenda

A Orplana convidou os integrantes dos Grupos 
Técnico, de Indicadores e de Laboratório para 
a segunda reunião do ano, no dia 9 de abril, no 
IAC de Ribeirão Preto/SP. A Assocana estava 
representada pela Química Aline Virgolino Godoi e 
pelo encarregado do Departamento Agrícola, Valter 
Silva, que trouxeram informações importantes 
sobre a utilização do NIR Cana Preparada, um 
espectofotômetro infravermelho de alta precisão 
que lê Brix, Pol e Fibra da cana desfibrada de uma 
única vez.
Também foi detalhado o parâmetro acrescentado 
na recente atualização do CONSECANA-SP para o 
cálculo de ATR, de acordo com a pureza do caldo. 
“A partir desta safra, o produtor que obtiver índice 
de pureza acima da média quinzenal da unidade 
industrial, recebe um bônus em quilos de ATR. 
Na verdade com esta mudança, a adoção e/ou 
melhoria das boas práticas na produção da cana-
de-açúcar, o produtor poderá aumentar a pureza 

Em atendimento às normas do e-Social, a Assocana 
está com uma equipe de 27 Fiscais atuando nos 
laboratórios de análise de cana das unidades 
industriais da região – Usina Jacarezinho, Nova 
Platina, Cocal, Água Bonita e nas três unidades da 
Raízen (Tarumã, Maracaí e Paraguaçu Paulista). 
“Estamos com dez novos e 17 que já trabalham 
conosco há algumas safras”, explica Aline Virgolino 
Godoi, responsável pelo Laboratório de Análise de 
Cana da Assocana.
Aline informa que os novos contratados passaram 
por um treinamento no dia 1º de abril, que contou 
com a participação do presidente da Assocana 
Sylvio Ribeiro do Valle, e outro no dia 11 de 
abril, com a presença de todos os 27, para uma 

Em comemoração aos 50 anos da Credicana, 
está sendo organizado um almoço, que 
pretende reunir o maior número de 
cooperados. Será no salão de eventos da 
Associação Comercial e Industrial de Assis 
(Acia), no dia 20 de julho, às 12h. Mais 
informações na próxima edição.

de sua matéria-prima e ter acesso ao bônus”, comenta Valter 
Silva, que é coordenador do Grupo de Indicadores da Orplana.
Outro ponto importante do encontro foi a revisão de como 
fazer o cálculo do valor do ATR de liquidação de safra, de 
acordo com o SAPCANA - Sistema de Acompanhamento da 
Produção Canavieira de cada Unidade Industrial, no qual contém 
as informações de produção e comercialização dos produtos 
durante a safra. Essa parcela final, de acordo com o valor de ATR 
de liquidação, é paga em abril.

abordagem mais ampla, passando por todos os temas – ética, 
postura profissional, Normas ABNT, Consecana, Taxas Assocana, 
Horários de trabalho, troca de turno e equipamentos de 
proteção individual.

Todos possuem registro no CRQ (Conselho Regional de Química), 
uma das exigências da Associação
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Assembleia aprova contas de 2018

Ocesp entrega placa comemorativa para diretores

Prestes a completar 50 anos – 10 de julho/1969 – a Credicana 
encerrou mais um exercício com resultados positivos e teve todas 
suas contas aprovadas por unanimidade pelos cooperados que 
participaram, no dia 16 de abril, da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada na Associação Comercial e Industrial de Assis (ACIA).
Além da prestação das contas do Conselho de Administração, os 88 
cooperados presentes aprovaram a destinação das sobras apuradas 
no exercício, da seguinte forma: 35% para o Fundo de Reserva, 15% 
para o Fundo  de  Assistência  Técnica,  Educacional  e Social  (FATES), 
e do saldo remanescente, 50% foi incorporado ao Fundo de Reserva 
Legal, 13% ao Fundo de Contingência, 6% ao projeto social “Visão 
do Futuro”, e o restante – 31% - distribuído em conta corrente 
aos cooperados, na proporção direta das operações realizadas na 
Cooperativa. O crédito na conta foi feito em 18 de abril/2019.

Os diretores Waldyr Max Jr. e Valdir Furlan, e o conselheiro 
Fiscal Pedro de Freitas Ferreira participaram, no dia 18 de abril, 
do 4º Encontro de Lideranças do Cooperativismo Paulista de 
2019, realizado em Marília, fechando com sucesso a série de 
eventos regionais que foram realizados também em Ribeirão 
Preto, Piracicaba e São Paulo.
Durante o evento, o presidente da Ocesp, Edvaldo Del Grande 
entregou aos representantes da Cooperativa uma placa em 
comemoração aos 50 anos da Credicana, fundada em 1969. 
“Ficamos muito felizes e surpresos com a homenagem. 
Aproveitamos para agradecer os Cooperados, nossos 

Eleição por aclamação
Foi eleito o Conselho de Administração, com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária de 2023.
Presidente: Waldyr Max Júnior
Conselheiro Vogal: Paulo Antonio Cunha Bueno Bannwart
Conselheiro Vogal: Sylvio Ribeiro do Valle Mello Júnior
Conselheira Vogal: Dulcinéia Alves
Conselheiro Vogal: Luiz Fernando de Oliveira Friedel

Caráter extraordinário
Na mesma data a Credicana realizou a Assembleia Geral 

Extraordinária para Revisão do prazo do Fundo de Contingência, 
prorrogado por unanimidade até a Assembleia Geral Ordinária 
de 2024; e ainda para pequenos ajustes no texto do Estatuto 
Social. Para ter acesso às alterações, consulte o material no site 
www.credicana.com.br.

colaboradores e a todos aqueles que participam e 
contribuem para esta jornada de sucesso e amor ao 
Cooperativismo. Estamos prontos para seguir em 
frente!”, disse o presidente, Waldyr Max Jr.

Palestra na programação
Nos quatro dias, além de se informarem e debaterem 
sobre as ações do Sistema Ocesp em prol do 
cooperativismo paulista, os participantes assistiram 
a palestras com o tema “Inovação”, realizadas pelos 
professores Gil Giardelli e Thiago Martins Diogo.
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COPLACANA NA AGRISHOW

Pelo segundo ano consecutivo, a COPLACANA esteve presente na maior 

feira tecnológica agrícola do Brasil.

Nossa grande novidade foi o lançamento da Concessionária Massey 

COPLACANA, nossa primeira concessionária de tratores, que será 

inaugurada em Jaú/SP.

Obrigado a todos que nos visitaram.

Nos encontramos na AGRISHOW 2020.

coplacana.com.br
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Grupo realiza reunião de abertura de safra

Divulgado novo modelo de pagamento da cana

Nesta safra, a região do Médio Vale do Paranapanema 
deve colher 16.672.854 toneladas de cana, segundo dados 
apresentados na reunião de início de safra do Grupo de 
Transporte Canavieiro, realizada no dia 12 de abril, no salão de 
eventos da 3ª Cia da Polícia Militar Rodoviária de Assis.
Esse encontro acontece todos os anos para apresentar dados 
das empresas participantes do Grupo Canavieiro, referentes 
à movimentação que farão nas rodovias da região. De acordo 
com o coordenador do Grupo, Leandro Dias, engenheiro de 
Segurança da NovAmérica, deve circular nos 234 dias de safra, 
um total de 370 caminhões, somando 1.160 motoristas. Leandro 
informa que essas empresas geram 8.208 empregos diretos 
e que a previsão é de encerramento da moagem no dia 21 de 
dezembro/2019. “Contamos sempre com a participação da 
Polícia Rodoviária e das concessionárias de rodovias, que são 
apoiadores do grupo. Eles têm total interesse que toda essa 
movimentação aconteça de maneira correta e segura”, afirma o 
engenheiro de Segurança.

Nada mudou
As recomendações são as mesmas da safra passada: utilização 
de lonas nas cargas, controle de velocidade, controle de 
etilômetro de seus motoristas – o que todas as empresas já 
fazem – tudo para manter essa estrutura rodando de maneira 
segura.
Leandro explica que constantes treinamentos são realizados 
para garantir a segurança, tais como Sipat e Sipatr, Direção 

Um novo formato de pagamento aos fornecedores de cana foi 
aprovado pela diretoria do Consecana (Conselho de Produtores 
de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo), 
que prevê o pagamento de um prêmio associado à qualidade 
da matéria-prima, além de pagamentos adicionais referentes ao 
“compartilhamento de valor”, por meio do reconhecimento de 
indutores de maior eficiência e sinergia, além da incorporação 
dos preceitos do RenovaBio.
O prêmio referente à qualidade será avaliado conforme a pureza 
do caldo da cana, que aumenta o rendimento na indústria, e 
começará a ser pago já nesta safra 2019/20, por quinzena.
O Consecana também recomendou que as usinas e os 
fornecedores negociem bonificações ou premiações adicionais 
que possam refletir “eventuais particularidades de uma 
determinada região produtiva ou que visem ao ganho de 
eficiência e produtividade”, como informou a Orplana, em nota. 
Esses ganhos podem estar atrelados, por exemplo, à distância 

Além dos órgãos apoiadores - Polícia Militar Rodoviária, Departamento de Estradas e Rodagem 
(DER) e as concessionárias de rodovias que atuam em nossa região (CART e Entrevias) -, participam 
do Grupo de Transporte Canavieiro a Assocana e as empresas Água Bonita, Agroterenas, Cocal, Cia. 
Agrícola Santa Amélia, Ibéria, Zilo e NovAmérica.

Defensiva, Blitz de Segurança e Transporte de 
Produtos Perigosos, além de outras ações como 
reforço na sinalização (utilização de cones), diálogos 
de segurança, conservação e limpeza da sinalização 
de equipamentos, dispositivos de segurança e 
mapeamento dos locais de risco, e prevenção de 
incêndios no campo.

entre fornecedores e 
indústrias ou ao nível de 
demanda por cana.
Para o gerente Agrícola da 
Assocana, Flávio Teixeira, 
a Revisão do Consecana 
que deveria acontecer 
a cada cinco anos, está 
descontinuada e esse novo 
formato foi a maneira 
encontrada para amenizar a defasagem de 14,56% 
no preço da cana. “Não acredito que resolva essa 
diferença, mas é uma tentativa. Na verdade, o 
que precisamos ainda é buscar uma remuneração 
mais compatível com a realidade de todos, porque 
existem os produtores e também os arrendatários”, 
lembra Flávio.
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Consul apresenta oportunidades 
de investimentos na Austrália

A Assocana recebeu no dia 8 de abril, o Cônsul Geral 
da Austrália, Greg Wallis, Comissário de Comércio 
e Investimentos da Austrade, responsável pelos 
mercados do Mercosul – Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai. Ele estava acompanhado do diretor de 
investimentos da trade, Fabio Nave, e do diretor 
da Diniscor, Robison Celso Scorsolini. O motivo da 
visita foi apresentar oportunidades de investimentos 
na Austrália para produtores envolvidos no 
agronegócio.
“Nosso trabalho é atrair investimento produtivo 
para o nosso país. A Austrália tem apenas 25 
milhões de habitantes e uma extensão do tamanho 
do Brasil”, explica o Consul. Ele disse que várias 
regiões têm poucas pessoas e o país não tem capital 
doméstico suficiente para desenvolver a terra. Por 
esse motivo, estão oferecendo incentivos para 
investidores de outros países. “Cada estado tem seus 
próprios programas e o papel do governo federal é 
criar ambiente de infraestrutura para viabilizar os 
investimentos”.
Esse programa foi iniciado há dois anos e, segundo 
Greg, já estão em andamento projetos de 20 
empresas com interesse de expandir seus negócios 
na Austrália, inclusive, algumas delas já estão lá. 
Ele esclarece que não existem restrições, qualquer 
estrangeiro pode comprar terras e estabelecer 
o seu negócio no país. “O que existe são as leis 
australianas, só isso! É um mercado bastante 
importante para a Ásia. Temos nove acordos de 
comércio bilateral fechados com países asiáticos, ou 
seja, temos uma boa entrada para esses mercados”. 
Greg acrescenta que a Austrália tem um ambiente 
com características de clima e de terras disponíveis 
que quase não existem no mundo.

Características da Austrália
• 6º maior país do mundo
• Clima similar ao Brasil
• 13ª maior economia no mundo (PIB + U$ 1,4 trilhões)
• 27 anos de crescimento econômico contínuo
• Proximidade e acesso aos mercados asiáticos

O que tem a oferecer?
• Oportunidades para Agricultura de Larga Escala
• Acesso à Mercados Asiáticos
• Produção Agrícola Eficiente
• Reputação de Alimentos de Alta Qualidade
• Oportunidades nos Mercados Interno e Externo
• Regime Aberto para Investimento Estrangeiro
• Mercado de Terras Agrícolas com Liquidez

Por que o agronegócio?
• Setor com alto potencial de crescimento
• Investimentos constantes em recursos hídricos
• Setor movimenta aproximadamente A$ 62 bilhões anualmente


