


Diretoria
Presidente de Honra: Maria Amélia de Souza Dias

Presidente: Sylvio Ribeiro do Valle Mello Júnior 
Vice-presidente: Alessandro Mainardi 
Tesoureiro: Eduardo Leone Perales 

Diretores Adjuntos
Eduardo Ribeiro Salotti

Fernando de Andrade Reis
Roberto Vernareccia

Sérgio Pessoa Cardoso

Conselho Fiscal
Leni Rodrigues dos Santos Nigro

Marcelo Aparecido da Mota Cortez
Marcelo Callil

Maria Cecília Vidigal de Andrade Reis
Paulo Antonio Cunha Bueno Bannwart

2



3

Área Institucional---------------------------------------------------------------------------- 05 
Área Técnica ------------------------------------------------------------------------------- 06
Serviços oferecidos ----------------------------------------------------------------------- 06
Área Social --------------------------------------------------------------------------------- 08
Programas desenvolvidos pela Assistência Social ------------------------------------ 08 
Ambulatório de Assis ---------------------------------------------------------------------- 10
Ambulatório de Tarumã  ------------------------------------------------------------------  10
Ambulatório de Maracaí ------------------------------------------------------------------- 11
Ambulatório de Cândido Mota ----------------------------------------------------------- 11
Ambulatório de Paraguaçu Paulista ----------------------------------------------------- 11
Quem pode utilizar os serviços? -------------------------------------------------------- 12
Quem NÃO pode utilizar?  --------------------------------------------------------------- 12 
Carência para atendimento -------------------------------------------------------------- 12 
Documentos exigidos para o atendimento -------------------------------------------- 12 
Convênios com médicos especialistas ------------------------------------------------ 13
Exames radiológicos e laboratoriais - Acordos e Descontos ----------------------- 15
Óticas conveniadas ---------------------------------------------------------------------- 15

Índice



Olá, Associados!

Com este manual, você conhece os serviços 
oferecidos pela Assocana, entende onde é aplicado 

o valor das taxas de contribuição e ainda recebe uma 
lista completa de todos os convênios na área médica 

e odontológica, mantidos pela Associação.

A Assocana atua em três frentes de trabalho. Na 
área Institucional, representa os plantadores nas mais 

diversas negociações do setor. Na área Técnica, 
oferece suporte e assistência aos plantadores, em 

todas as etapas da produção; e na área Social, 
desenvolve projetos educativos e preventivos, além 
de oferecer atendimento médico, odontológico e 
farmacêutico aos associados e seus funcionários.  

Faça um bom proveito de tudo que temos para 
oferecer!

 
Diretoria
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Área Institucional
Com a Assocana, os associados são representados em:
- Negociações de políticas para o setor 
- Dissídios trabalhistas 
- Definição de normas e pagamento de cana-de-açúcar. 

A Assocana é filiada à Orplana (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro Sul 
do Brasil), que representa aproximadamente 18 mil fornecedores de cana, responsáveis pela 
produção de mais de 65 milhões toneladas de cana. Esta representatividade garante aos 
fornecedores da nossa região preço justo e ainda bom relacionamento com as indústrias.

O que a Assocana faz?

- Mantém convênios com institutos de pesquisa para o desenvolvimento de variedades 
de cana, que são repassadas aos fornecedores.

Acompanha a entrega de 
cana dos fornecedores 
nas usinas

O Laboratório de Pagamento de Cana por Teor de 
Sacarose (PCTS) da Assocana trabalha para garantir 

aos associados uma análise mais fiel possível da 
qualidade da matéria-prima.qualidade da matéria-prima.

5

A Assocana, junto às

demais associações que 

compõem a Orplana, 

são a base da existência 

do Consecana, que dá 

suporte e viabiliza a 

indústria sucroenegértica.

Assocana levou associados a Brasília para a manifestação sobre o Código Florestal

- Fiscaliza os laboratórios e as balanças das 
usinas, conforme normas do Consecana.
- Análises comparativas entre o laboratório da 
Associação e os laboratórios das usinas.
- Avalia os contratos de cana dos fornecedores.
- Acompanha mensalmente os dados que definem o 
preço do quilo de ATR, junto às usinas.
- Acompanha os pagamentos realizados pelas usinas.
- Promove treinamentos, palestras e cursos de 
capacitação e reciclagem.
- Compõe as comissões de negociação do preço do 
Corte, Transbordo e Transporte (CTT).
- Opina e influi nas mudanças e implantação de novas 
fórmulas de Pagamento de Cana por Teor de Sacarose 
(PCTS), dentro das usinas.



- Confecção do caderno de safra com a estimativa.

O departamento Agrícola tem profissionais especializados para prestar assistência 
ao produtor em todas as etapas da produção - planejamento de plantio da cana, 
manutenção dos canaviais e entrega da matéria prima nas indústrias.

No plantio você pode contar com

- Regulagem do arado de aiveca com inseticida, calcariadeira, sulcadores, bomba de 
herbicida e cobridores com inseticida.
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Área Técnica

- Projetos para financiamento de plantio

- Serviços topográficos: planejamento para talhonamento, marcação e levantamento 
de curvas de níveis, cálculos de perímetro da área, alinhamento de carreador e 
georreferenciamento.

- Amostragem de solo convencional e em grade GPS (Agricultura de Precisão- APAGRI) 
em cana  planta e soqueira.

- Levantamento de pragas de solo - cupim, nematoides, migdolus, pão de galinha, 
broca peluda etc.

- Recomendação para correção de solo e adubação em cana planta e soqueira.

- Recomendação das variedades a serem plantadas nas propriedades.

- Avaliação das ervas presentes e a devida recomendação de herbicidas de plantio.

- Estimativa de custo operacional da lavoura canavieira.



- Experimentação com herbicidas e inseticidas.

Na Soqueira

- Projetos para financiamento de custeio da soqueira.

Controle biológico para broca e cigarrinha - cotesia e fungo.

- Coordena as aplicações aérea e tratorizada de fungo e inseticida para cigarrinha.

- Estimativa de safra, caderno de safra e mapas.

- Palestras técnicas e treinamento para os associados e funcionários.

- Pré-análises de maturação realizadas no laboratório da Associação.
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- Esclarecimento de dúvidas sobre contratos feitos com as unidades industriais.

- Orientações aos novos associados sobre prestadores de serviços para tratos culturais.  

- Levantamento da infestação de broca e cigarrinha nas propriedades.

- Coordenação de aplicação aérea de maturadores (início e fim de safra) e inseticidas.

- Levantamento de pragas (cupim, migdolus, broca, cigarrinha, pão de galinha etc.)

- Regulagem de calcariadora e do cultivador.

- Avaliação de plantas daninhas presentes na área e devida recomendação de herbicida.

- Recomendação para correção de solo e adubação.

- Amostragem de solo.

- Requerimento para a queima de palha de cana, junto à Secretaria do Meio Ambiente.



Primeiros Socorros no Campo
O serviço social disponibiliza um Kit de Primeiros Socorros, 
para todos os ônibus ou veículo rural, sendo que fiscais, 
empreiteiros e motoristas são treinados para realizar 
atendimento imediato no campo, em caso de acidente.

Área Social

O departamento de Assistência Social presta serviços de 
assistência médica, odontológica, farmacêutica e social 
nas cidades de Assis, Tarumã, Maracaí, Cândido Mota 
e Paraguaçu Paulista. Também desenvolve programas 
educativos e preventivos, onde tem número significativo 
de trabalhadores rurais.
O plano de atividades e o orçamento são analisados e 
propostos em Assembleia, pelo Conselho de Gestão da 
Assistência Social.

Programas desenvolvidos

Assistência às Gestantes
- Realização de reuniões educativas com gestantes no 3º mês, 7º mês e puerperais

Documentos exigidos para participar do programa:  
- Carteira Profissional do trabalhador
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- Encontros bimestrais nos ambulatórios da ASSOCANA, de acordo com calendário 
anual previamente divulgado

- Fornecimento de kits – enxovais para o bebê e auxílio em dinheiro

- Cartão de Pré – Natal (Posto de Saúde)

- Certidão de casamento ou declaração de Concubinato 
ou Certidão de Nascimento de filho em comum

- Guia da Fazenda

- Controle de peso e estatura, orientação 
alimentar, higiene corporal e bucal

- Dispensação de vermífugos polivalentes e 
de escovas de dentes

Profilaxia das Parasitoses Intestinais
- Avaliação de crianças na faixa etária de 
01 a 12 anos, nos meses de maio e novembro

Serviços prestados 

na safra 2011/2012:

28.861 atendimentos e 

procedimentos odontológicos

22.540 consultas e

procedimentos médicos



Vigilância da Hipertensão Arterial Sistêmica
Entre os meses de junho e julho, a equipe 
percorre as frentes de corte de cana para:

Programas preventivos
Atendimento de caso: orientação, esclarecimento e encaminhamento a outros serviços 
não disponíveis na Assocana, oferecidos pelos recursos municipais comunitários.
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- Orientar e encaminhar para atendimento médico os trabalhadores que  
apresentam pressão arterial superior ou igual a 140 e/ou 90 mmHg. 

- Orientar sobre hábitos alimentares, ingestão 
de sódio (sal), álcool, tabaco etc.

- Verificar a pressão arterial dos trabalhadores 

Material escolar
Distribuição de três modelos de kits 
escolares, no início do ano letivo, para  
crianças e  trabalhadores:            
- 1ª e 2ª série (jogo I)
- 3ª e 4ª série (jogo II)
- Ensino médio e superior (jogo III)

*No início de janeiro, as fazendas 
interessadas devem reservar os kits 
necessários, enviando  os nomes dos 
funcionários e/ou dependentes e as séries 
escolares correspondentes. O pagamento 
é efetuado na retirada do material.
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Os projetos têm contribuído para a otimização do atendimento 
integral aos trabalhadores e as pesquisas fornecem dados para 

o planejamento das ações do Departamento Social.
As informações sobre as atividades do Departamento são 

apresentadas na Assembleia Geral Ordinária, pelo Conselho de 
Gestão da Assistência Social.



Para ter acesso a todos os serviços prestados pelos ambulatórios é necessário 
apresentar a carteira profissional e a guia autorizada pelo empregador. E no atendimento 
odontológico, agendar antecipadamente. 

Assistência Farmacêutica
Fornecimento gratuito de medicamentos disponíveis nas farmácias dos Postos da 
Assocana, mediante apresentação de receita médica. 

Ambulatórios de Assistência Médica, 
Odontológica e Farmacêutica

Ambulatório de Assis
Avenida Félix de Castro, nº 1180

Fone: (18) 3421-3200

Atendimento Odontológico
Horário: Segunda a sexta, no período da manhã

Dentista: Dra. Cláudia Regina Favaretto
Confecção de próteses
Moldagem: terças-feiras

Agendamento pelo telefone (18) 3421-3200 ou na unidade mais próxima.
Será cobrada uma taxa no ato da moldagem 

Ambulatório de Tarumã 
Avenida dos Lírios, nº 947

Fone: (18) 3329-1391

Atendimento Médico
Horário: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30
Clínico Geral: Dr. Gerson Luiz Medeiros Bertoche

Atendimento Odontológico
Horário: Segunda a sexta-feira - período diurno e noturno.

Dentista: Dr. Fábio Luiz da Silva

10



Ambulatórios de Assistência Médica, 
Odontológica e Farmacêutica

Ambulatório de Maracaí 
Rua Antonino José de Carvalho, nº 270 - fone (18) 3371-1332

Atendimento Médico
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h

Clínico Geral: Dr. Cláudio Sciarini

Atendimento Odontológico
Horário: Segunda a sexta feira - Período diurno e noturno.

Dentista: Dra. Renata Correa Leite

Ambulatório de Cândido Mota 
Rua São Caetano, nº 661 - fone: (18) 3341-4481

Atendimento Médico
Horário: Segunda a sexta-feira, das 13h às 15h

Clínico Geral: Dr. Luis Antônio Caruso

Atendimento Odontológico
Horário: Segunda a sexta-feira – Período diurno e noturno.

Dentista: Dr. Ricardo Henrique da Silva

Ambulatório de Paraguaçu Paulista 
Rua Engenheiro Losk, nº 725 - fone: (18) 3361-6336

Atendimento Médico
Horário: Segunda a sexta-feira, 8h às 11h - Clínico Geral: Dr. Paulo Kato

Atendimento Odontológico
Horário: Segunda a sexta-feira – Período diurno e noturno

Dentista: Dr. Ricardo Chiarello
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- Carteira profissional registrada.
- Guia da fazenda, devidamente preenchida 
com validade de cinco dias.
- Certidão de casamento ou comprovante de 
concubinato, esposa/esposo ou companheiro.
- Certidão de nascimento dos filhos ou termo 
de guarda judicial.
- Parceiro de cana: cadastro junto ao 
Departamento de Assistência Social e cópia da 
primeira página o contrato de parceria.

Quem pode utilizar os serviços?

- O trabalhador das fazendas associadas
- A esposa e o esposo
- A companheira com filho em comum, com mais de um ano de convívio ou gestante
- Os filhos menores de 18 anos ou inválidos
- O produtor rural e o cônjuge (parceiro de cana).

- Mãe, pai, irmão do trabalhador.
- Empregadas domésticas.
- Os trabalhadores rurais aposentados pela Previdência 
Social por invalidez, tempo de serviço ou idade.
- Os trabalhadores afastados há mais de 60 dias, que 
estejam recebendo auxílio doença ou acidente de trabalho 
da Previdência Social. 

E quem não pode utilizar? 

Carência para atendimento

- O atendimento aos trabalhadores e seus dependentes ocorre automaticamente, após 
o registro em carteira profissional e se encerra com a demissão.
- O parceiro de cana é atendido a partir da estimativa da entrega de cana, enviada pela 
unidade de recolhimento no início da safra.

Documentos exigidos para o atendimento
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Angiologista
Dr. Antonio Ricardo Ganassim

Cardiologistas
Dr. José Eduardo Rabelo
Dr. Marcos Elias Nicolau

Dermatologista
Dra. Carla Fernanda Ganassim 

Dr. Carlos Henrique Areas Gonçalves

Gastroenterologista
Dr. José Antônio de Carvalho

Ginecologistas
Dr. Luiz Alberto Ramos Guimarães

Dr. Emerson Bragaroli
Dra. Valéria Cristina V. Branco
Dr. Ricardo Augusto Giannasi

Dr. Mário César Oliveira de Souza (Paraguaçu Paulista)

Neurologistas
Dr. Luiz Augusto Zanini

Dr. Carlos Chadi
Dr. Jaime Newton Kelmann  (Paraguaçu Paulista)

Neuropediatra
Dra. Márcia Leite

Convênios com médicos especialistas

As consultas com médicos especialistas são 
agendadas somente por funcionários da ASSOCANA, 

mediante encaminhamento de um clínico geral e 
pagamento de uma taxa.
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Oftalmologista
Dr. Eduardo Andreghetti

Dr. Ricardo Buchaim
Dr. Eduardo José Maia Bolfarini

Dr. Nelson Felipe de Souza Júnior
Dra. Anie Gleise Parra Souza

Dra. Vanessa Queiróz L. Severino (Paraguaçu Paulista)

Ortopedista
Dr. Nilton Flávio de Macedo

Dr. Luiz Carlos Otoboni  (Paraguaçu Paulista)

Otorrinolaringologista
Dr. Roberto de Melo

Dr. Hemerson Carlos Costa
Dr. Hildo Tavares Carvalho Junior (Paraguaçu Paulista)
Dr. Reinaldo Luizetti de Souza Filho (Paraguaçu Pta)

Pediatra
Dra. Lenilda L. Ramos Santos.
Dr. Nestor Silveira do Amarinho

Dr. Carlos Âmbar (Paraguaçu Paulista)
Dra. Jussimar Maria Gobbi Benazi de Oliveira 

(Paraguaçu Paulista)

Proctologista
Dr. Arilton J. O. Lima

Psiquiatra
Dra. Maria Itamar Salotti

Urologista
Dr. Eduardo Henrique Gonçalves

Dr. José Rogério Funabashi (Paraguaçu Paulista)
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O departamento de Assistência Social mantém acordo informal com alguns serviços 
de saúde que oferecem preço diferenciado. Para obtê-lo, é necessário apresentar os 
pedidos de exame com o carimbo da Assocana.

Acordos e Descontos

Exames Radiológicos

Exames Laboratoriais

Óticas conveniadas

Ótica Multi Visão
Avenida Rui Barbosa - nº 1794 - Assis/SP - Fone (18) 3324-1490

Nova Ótica
Avenida Rui Barbosa,  nº 249 - Assis/SP - Fone: (18) 3325-1998

Ótica Exata
Avenida São Paulo, 354 - Maracaí/SP - Fone: (18) 3371-3777

Ótica Synthese
Rua Pedro de Toledo, 391 - Maracaí/SP - Fone: (18) 3371-1616

Ótica exata 
Rua Irmã Gomes, nº 165 – Paraguaçu Paulista/SP - Fone (18) 3361-2515

Ótica Jovem 
Avenida Paraguaçu , nº 131 – Paraguaçu Paulista/SP - Fone (18) 3361-2590
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Em 1977, plantadores de cana uniram-se e fundaram 
a Assocana - Associação Rural dos Fornecedores e 
Plantadores de Cana da Média Sorocabana – órgão 
representativo de classe, que hoje agrega em torno 

de 580 produtores de cana. 

O objetivo da Instituição é garantir que a atividade 
sucroalcooleira esteja vinculada ao desenvolvimento 

sustentável e à melhoria da qualidade de vida de seus 
associados e funcionários. 

Sede
Av. Félix de Castro . 1.180
Assis/SP  CEP: 19813-700

Fone: (18) 3421 3200
e-mail: assocana@assocana.com.br

www.assocana.com.br

Assocana existe 
desde 1977


