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Saímos a campo, eu e meus leais companhei-ros 
de diretoria, para a consolidação de um obje-tivo, 
qual seja o da superação e da determinação para que 
a Olicana se tornasse representativa e atuasse de 
maneira a justificar toda a potenciali-dade existente 
e a confiança dos produtores for-necedores de cana.

Hoje a associação sem impõe, oferecendo uma 
gama enorme de serviços essenciais ao bom de-
sempenho dos produtores, sem descuidar da as-
sistência médico-odontológica e a indispensável 
assistência jurídica especializada.

Em tão pouco tempo a Olicana se fortaleceu e 
pode contemplar horizontes promissores, onde 
certamente está a construção da sede própria e a 
viabilização de projetos voltados para os produ-
tores associados no sentido de aplicar novas tec-
nologias de produção e ampliar o apoio aos forne-
cedores de cana e seus familiares, propósito pri-
meiro e fundamental da Olicana.

Um detalhe importante foi a iniciativa da asso-
ciação em favor dos cortadores de cana que pres-
tam serviços aos produtores associados. Duas vezes 
ao dia, reconhecendo o desgaste da pesada atividade 
do corte, a Olicana fornece a todos os trabalhadores 
o isotônico repositor da energia utilizada, 
dissolvido em recipiente próprio para consumo no 
campo e que proporciona o bem es-tar do 
trabalhador.

Valeu a luta, mas valor mais significativo da-mos 
ao enorme sacrifício para chegarmos ao ob-jetivo 
alcançado. Temos uma tarefa gigantesca a cumprir, 
mas nos sentimos vitoriosos ao consti-tuirmos a 
Olicana, em nome de quem poderosos recursos 
serão transferidos e que certamente fa-vorecerão 
toda a comunidade.

Aos produtores de cana associados, uma pala-
vra de gratidão. A Olímpia, a convicção de que a 
Olicana representa uma de suas mais importan-tes 
conquistas.

Assumir a presidên-
cia da Olicana foi um de-
safio enorme, não tanto 
pelos obstáculos que se 
contrapunham à consti-
tuição da entidade dos 
produtores de cana, mas 
pela responsabilidade de 
administrar uma as-
sociação que já nasceu 
grande, economicamen-te 
poderosa e socialmen-te 
importante.

As associações representativas dos produtores de cana, amparadas pela legis-lação 
vigente, vêem cumprindo relevante papel social na cada vez mais extensa região sucro-
alcooleira. Com efeito, um percentual de tudo o que é produzido se destina às 
associações que, fortalecidas, empreendem uma abrangente progra-mação de apoio aos 
produtores e suas famílias.

Em Olímpia, embora sem contar com a totalidade dos produtores, a OLICANA em 
pouco tempo se impôs e sua ação já é sentida de maneira forte no setor. Fundada a 1º de 
outubro de 1998, após intensa luta contra poderosos interesses envolvidos, nossa 
associação constituiu a primeira diretoria, formada por fornecedores de cana e 
fundadores da entidade.

Em curto espaço de tempo, mais precisamente a partir de 2003, com a eleição da 
nova diretoria e já com uma situação razoavelmente sólida, a Olicana deu início à 
prestação de serviços aos associados e não interrompeu mais seu planejamento para 
ampliar os benefícios aos produtores que confiaram no potencial da entidade repre-
sentativa local.

Desde então, registra-se a aquisição de um veículo para atendimento e assis-tência no 
campo, um moderno consultório dentário oferece assistência odonto-lógica completa 
aos fornecedores e funcionários, a empresa Atlas Topografia executa os serviços 
topográficos terceirizados, além da contratação de Escritório de Advo-cacia para a 
prestação de assistência jurídica especializada aos associados, cumprindo seu projeto de 
apoio amplo e irrestrito aos produtores de cana.

Não se deve esquecer que as contribuições vêem sendo depositadas em juízo, tendo 
em vista a reação de grupos contrários ao pleno funcionamento da Olicana. Tais recursos 
foram parcialmente liberados, em reconhecimento ao sagrado direito constitucional da 
livre associação, possibilitando o ressarcimento de um trio de pro-dutores que, 
acreditando na ampla possibilidade da Olicana, disponibilizaram os re-cursos durante 
todo o período de lutas pela aprovação da entidade.

Para se ter uma idéia da importância da Olicana, os recursos parcialmente libe-rados 
ainda foram suficientes para ampliar o espectro da assistência médica aos as-sociados e 
seus familiares, possibilitando o convênio que inclui clínico geral, ortope-dista, 
oftalmologista, cardiologistas, otorrinolaringologista, neurologista, laboratório com 
exames radiológicos e exames complementares. Em apoio a isso, foi adquirida uma 
ambulância, à disposição dos produtores associados desde julho passado.

Por tudo isso, ficamos à vontade para dizer que a ação da Olicana não tem limites e 
perto está o dia em que a entidade abrangerá a totalidade dos produtores e terá à sua 
disposição um invejável orçamento, para aplicação em Olímpia mesmo em favor dos 
associados e investindo em empreendimentos que favorecerão a ampliação e 
modernização da área produtiva. 

Vale salientar que a poderosa força da Olicana tem origem na produção, de onde 
procedem os recursos que possibilitam à cidade se impor como um dos mais impor-
tantes pólos produtores de cana do Estado de São Paulo.

Olicana mostra resultados
Editorial
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Opinião

A cana-de-açúcar, como todos os vegetais, apresenta de- já provaram que há um real e significativo rendimento em 
senvolvimento vegetal, sendo este influenciado por fatores termos de produtividade com o uso dos reguladores ve-getais, 
externos, como clima, solo e fatores biológicos e também por principalmente no momento de plantio da cana. Se  levarmos 
fatores internos, que são o material genético e os hor-mônios em conta a relação custo/benefício entre a aplica-ção ou não 
vegetais. Na grande maioria das vezes nos preo-cupamos com dos biorreguladores, é muito vantajosa a utiliza-ção destes.
adubações, herbicidas, preparo de solo e ou-tras práticas  Os principais hormônios promotores de crescimento são as 
culturais e nos esquecemos do manejo fisio-lógico da cana-de- citocininas, que atuam nas raízes, as auxinas, que atuam no 
açúcar. Muitas vezes nosso canavial apresenta rendimentos meristema apical, flores, folhas e raízes e as giberelinas, que 
inferiores ao potencial produtivo da variedade que estamos também tem grande importância no desenvolvimento das 
plantando. Por exemplo, uma varie-dade que plantamos tem raízes e nos tecidos em crescimento. O uso dos biorregula-
um potencial produtivo de 200 ton/ha e colhemos apenas 80 dores ou reguladores de crescimento, por terem atuação 
ton/ha. Caso tenhamos realizado adubações conforme similar aos hormônios promo-vem uma maior quebra de dor-
recomendação e os demais tratos culturais, esta menor mência nos toletes, um maior nú-mero de brotos e raízes, 
produtividade pode estar relacionada ao material genético. Aí maior perfilhamento, internódios mais longos e folhas maiores.
n o s  p e r g u n t a m o s :  “ M a s  Os produtores rurais que es-
eu plantei uma variedade boa, pro- tão na atividade canavieira, nes-
dutiva. O que aconteceu?”. Os fa- tes momentos onde qualquer au-
tores ambientais como clima, foto- mento de produtividade é signifi-
período, luz, temperatura, etc. tem cativo no rendimento econômi-co 
inf luência d ireta nos níveis  e financeiro, devem estar atentos 
hormonais da planta, que por sua a toda tecnologia dispo-nível, 
vez estão relacionados com o ma- verificando quais podem ser 
terial genético, que regula a ex- aplicadas à sua realidade e quais as 
pressão dos genes da variedade de que apresentam resulta-dos 
cana. Esta expressão dos genes tem verdadeiros.
a ver com a arquitetura da planta, Vár ios  tes tes  j á  foram 
com seu desenvolvimento vegetal e realizados com estes reguladores 
com sua eficiência fo-tossintética e de crescimento e é fato o 
com tudo isto lê-se produtividade. aumento da produtividade gerada 
Principalmente nos momentos de pela sua utilização. Portanto, é 
baixo preço da ATR da cana-de- através do manejo nutricional, do 
açúcar, devemos nos atentar a aumentar a produtividade de estímulo às defesas naturais da planta e principalmente de seu 
nosso canavial e um dos meios é a utilização de reguladores equilíbrio hormonal, que podemos obter a máxima ex-pressão 
vegetais ou biorreguladores, que trabalham como os do potencial genético das culturas, em especial, da cana-de-
hormônios vegetais. açúcar.

 Hormônios vegetais são compostos orgânicos, não nu- Os produtores que quiserem mais informações sobre esta 
trientes, de ocorrência natural, produzidos nas plantas em técnica, podem procurar nossa associação, que serão orien-
baixas concentrações. Eles promovem, inibem ou modificam tados quanto às empresas que atuam neste segmento e os 
processos fisiológicos e morfológicos dos vegetais. produtos à disposição no mercado, bem como modo de apli-

Reguladores vegetais ou biorreguladores são compostos cação e resultados obtidos.
orgânicos, naturais ou sintéticos, que aplicados nas plantas em 
pequenas quantidades promovem ações similares aos grupos 
de hormônios vegetais conhecidos.

Os hormônios tem extrema importância em todo o ciclo 
vegetativo da cana-de-açúcar, influenciando a brotação e 
emergência, o desenvolvimento radicular, perfilhamento, 
crescimento e maturação dos colmos. O uso de reguladores 
vegetais ou biorreguladores entra com a função de promover o 
equilíbrio hormonal adequado visando a máxima expressão do 
potencial genético das culturas.

Vários testes de campo realizados em universidade e usinas, 
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A vida econômica e social brasi- meio ambiente causado, basicamen- c a ó t i c o  
leira teve seu início por volta de 1532, te, pelas inovações e transformações q u a d r o  
através da colonização portu-guesa. A provocadas pelos processos de de- ambiental que 
sociedade que então se es-tabelecia senvolvimento tanto econômico como se vislumbra 
nas terras do Brasil se de-senvolveu ao social, têm gerado vários tipos de para o futuro 
redor  de engenhos de cana-de-açúcar reações, observáveis, como mani- do planeta. 
na região de Pernam-buco onde a festações da natureza traduzidas em O s  
cultura canavieira pros-perou de desequilíbrios variados, muitas ve-zes inconveniente
maneira mais significativa  que  em materializados através de catás- s gerados pela 
outras regiões, a exemplo de São trofes. Uma dessas reações, ampla- q u e i m a  d a  
Vicente (São Paulo), que não ob-teve o mente divulgada é o chamado “efeito palha da cana-
mesmo sucesso com essa ativi-dade, estufa”, que destrói a camada de ozô- de-açúcar que 
naquela época. nio, protetora deste planeta, tendo p r o d u z  o  

Tempos difíceis, mesmo para o como conseqüência o aquecimento carvãozinho estão com os dias 
colonizador português, que pela sua global, com prognósticos aterrado- contados, face ao acordo assinado 
origem, possuía características étni- res. e n t r e  a  Ú N I C A -  U n i ã o  d a   
cas que  o diferenciava dos demais Diante desse quadro há um inten- Agroindústria Canavieira de São Pau-
europeus, conferindo-lhe um grau de so debate sobre como evitar o agra- lo e o Governo do Estado, que ante-
adaptabilidade em um clima diverso vamento dessa situação.Haja vista cipou o fim das queimadas nas áreas 
ao que estava acostumado na Euro-pa. que anualmente, são emitidas no pla- mecanizadas, previsto para o ano 

Apesar das várias dificuldades en- neta quase 7 bilhões de toneladas de 2021 para 2014, e nas não mecani-
contradas no meio físico e biótico, carbono, as quais somente 4 são ab- záveis de 2031 para 2017, devendo-se 
aliadas a outras, como a absoluta es- sorvidas pelos mares e florestas, res- destacar ainda que, os novos 
cassez de mão de obra para o manejo e tando um excedente de 3 bilhões. empreendimentos à serem licencia-
produção da cana-de-açúcar, essa O Brasil lança na atmosfera, a cada dos deverão  ter suas  colheitas de 
atividade prosperou, baseada numa ano, cerca de 250 milhões de tone- forma totalmente mecanizadas, ou 
sociedade patriarcal e escravocrata, ladas de carbono, que correspondem a seja sem as queimadas. Aliás, muitas 
dando assim início ao processo eco- quase 4% das emissões mundiais, usinas vem gradualmente aumentan-
nômico e social do Brasil colônia. colocando-nos como o terceiro maior do a porcentagem de mecanização em 

Hoje, século 21, tempos difíceis emissor de gases de efeito estufa. suas colheitas.
também, com magnitudes e propor- Ocorre que o Brasil é um grande des- Sob o ponto de vista ambiental a 
ções assustadoramente diferentes truidor de florestas, através das atividade sucro-alcooleira cumpre, 
daquela época, quando se plantou o queimadas notadamente na região efetivamente, sua cota de responsa-
primeiro pé de cana de açúcar neste amazônica, as quais respondem por bilidade ambiental.
país. Contudo essas diferenças tem quase 80% das emissões brasileiras. Sob o ponto de vista social e a 
algo em comum: o meio físico e bió- O que tem isso a ver com a cana de extensa cadeia de benefícios diretos e 
tico, estranho ao colonizador de en- açúcar? Muito. indiretos, seria impensável um ce-
tão, e, perfeitamente assimilado pelo A cana de açúcar é matéria prima nário sem a contribuição do setor na 
brasileiro de hoje. No entanto deve se para a produção de energia limpa. O vida dos municípios, do estado e do 
acrescentar no presente o meio sócio- bagaço da cana possibilita a produ- país. Finalizando é óbvio que alguns 
econômico, como o preponde-rante ção de energia limpa e muitas usinas ajustes devem ser urgentemente im-
sobre os outros dois. Obvia-mente desenvolvem essa atividade obtendo plementados, tais como estoques re-
compreensível, trata-se da busca da certificação de emissões de créditos guladores e a paridade do ICMS nos 
sobrevivência humana ex-traída de carbono pelo Mecanismo de De- demais estados da União, aos moldes 
direta ou indiretamente, dos meios senvolvimento Limpo (MDL). do praticado no Estado de São Paulo, 
físicos e biótico. Num primeiro Outro ponto importante: o etanol isso evitaria oscilações e surpresas 
momento, para satisfazer as neces- anidro como aditivo à gasolina, dis- para um setor que tem muito à con-
sidades básicas do homem, seguin-do- pensa a adição do  chumbo- tetrae- tribuir, ainda,  para a melhoria sócio-
se para etapas que vão até o su- tila, substância altamente canceríge- econômica e ambiental.
pérfluo, característica do modo capi- na, e o etanol hidratado que move no Portanto, não é sem razão que o 
talista de produção.Neste cenário de país uma considerável frota de veícu- mundo todo “cresce o olho” na 
excessos vividos pela sociedade con- los, tem contribuído para a melhoria dire-ção da nossa velha e boa cana-
temporânea surge o antagonismo en- do meio ambiente, principalmente, de-açúcar dos tempos coloniais.
tre o homem e o meio ambiente. Não o nas regiões metropolitanas por tra-
meio ambiente por ele criado, arti- tar-se de um combustível limpo, o 
ficialmente, para este trazer confor- álcool tornou-se grande aliado na lu-ta 
to, mas o meio ambiente natural: o ar, contra a de-gradação am-biental.
a terra, a água, as matas e as várias Como se  vê  é  inegável  a  
espécies de animais que além do ho- contribuição da cultura da cana de 
mem, habitam esse espaço. açú-car como fon-te alternativa para a 

Esse antagonismo entre homem e rever-são, pelo me-nos em parte, do 

Cana-de -açúcar e meio ambiente

A cana-de-açúcar na história brasileira

* Sociólogo - pós graduando em Meio-ambiente
e Sociedade (Escola de Sociologia

e Política de São Paulo)
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A Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Olicana, preocupada em sempre proporcionar àqueles que 
Olímpia - Olicana, por meio de sua diretoria, e pensando no fizeram desta associação o que ela hoje é, coloca à inteira dis-
bem estar de seus fornecedores e rurícolas, adquiriu uma posição da categoria por ela servida.
ambulância zero quilômetro. A ambulância foi adquirida em fevereiro passado, mas foi 

O veículo foi comprado com o apoio de todos os seus entregue no mês de julho à entidade.
fornecedores, que agora serão ainda melhor atendidos em Além de prestar atendimento no município, a ambulância 
casos de emergências ou deslocamentos médicos. oferece a seus associados a tranqüilidade em deslocar, se ne-

A ambulância, dotada de equipamentos especiais para um cessário, os pacientes para consultas ou exames na região.
atendimento seguro e eficaz, é mais um benefício que a 

Associação oferece ambulância para seus associados

Esparramadeira já está à disposição de associados

Adquirida com recursos próprios, o veículo fica à disposição dos associados

A OLICANA disponibiliza aos seus associados, especialmente pequenos produtores, equipamento de alto 

custo utilizado na melhoria da produção e qualidade do solo. Trata-se de esparramadeira de adubo e calcário que 

agiliza o preparo da terra com grande economia de insumos. Com esse apoio a OLICANA proporciona maior 

ganho de produtividade nos canaviais dos produtores associados, especialmente nas pequenas pro-priedades. 

OLICANA - atuando sempre em favor da produção com qualidade.


