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Custos de Produção 
uma ferramenta prática para o 
Associado  garantir a eicácia da lavoura 

O Associado da Socicana tem à sua disposição, 
de maneira práica e rápida, uma das  ferramen-
tas mais importantes para gestão da lavoura, a 
Planilha Custos de Produção, disponível no site, 
em três versões: para Pequena, Média e Grande 
Propriedade. O endereço é www.socicana.com.

br. 

As planilhas oferecem um suporte fundamen-
tal para uma organização eiciente, precisa e es-
tratégica dos processos produivos. Pelo fato da 
cana-de-açúcar ser uma cultura semi perene, os 
custos de produção abrangem todo o ciclo, que 
vai do preparo do solo ao planio, até o úlimo cor-
te. O planio, portanto, deve ser tratado como um 
invesimento e “rateado” por todo o período. Já 
em relação aos tratos culturais e à colheita, como 
é o caso do CCT - Corte, Carregamento e Transpor-
te, os custos devem ser apropriados anualmente.

Por meio da Planilha, cada produtor pode co-
nhecer o seu custo com as operações, insumos 
e paricularidades, dentro de seu peril. Assim, 
pode ter, de forma mais clara, os resultados da 
aividade, o que deve ser alocado para os inves-
imentos e manutenção, e o que resulta em lucro.

O Associado também pode buscar mais orien-
tações com a equipe da Socicana, que está pronta 
para auxiliar na ideniicação de cada item que 
compõe os custos, assim como

esimar as situações que vão favorecer maior 
rendimento nos processos. 

O telefone para cotato é o (16) 3251-9275 e o 

site é o www.socicana.com.br
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PPRA e PCMSO 
Quais as consequências 
para o produtor que 
não adotar 
os programas 

Socicana lança o 
São Francisco 
Odontologia 

Exercício para o
Corpo e a Mente

Associado conta com mais um benefício 

O direito à saúde e à integridade ísica do traba-
lhador está previsto na Consituição Federal, na CLT, 
Consolidação das Leis Trabalhistas, e é regulamentado 
pelas NRs (Normas Regulamentadoras) editadas pelo 
Ministério do Trabalho: NR 7 e NR 9.

O PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais, é um programa regido pela Norma Regula-
mentadora nº 9 (NR 9). É o documento básico que 
ideniica os riscos existentes nos locais de trabalho e 
os meios para eliminá-los, reduzi-los ou controlá-los. 

A NR 9 exige que o documento base contenha, no 
mínimo:

a) planejamento anual, com estabelecimento de 
metas, prioridades e cronograma;

b) estratégia e metodologia de ação;

c) forma de registro, manutenção e divulgação dos 
dados;

d) periodicidade e forma de avaliação de seu de-
senvolvimento.

O PPRA faz parte do conjunto mais amplo das 
iniciaivas da empresa no campo da preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo 
estar ariculado com o disposto nas demais NRs, em 
especial com o Programa de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional, PCMSO, previsto na NR 7.

O PCMSO determina quais são os exames médicos 
que os trabalhadores devem realizar para que possam 
desenvolver suas aividades com saúde, e contribui 
para ceriicar que as ações descritas no PPRA são ei-
cazes, bem como ter um caráter prevenivo atenden-
do aos padrões da Medicina do Trabalho.

Para elaborar o PCMSO, o médico não pode dis-
pensar o PPRA, onde são ideniicados os riscos ísi-
cos, químicos ou biológicos que podem causar danos 

A Socicana realizou, no dia 29 de setembro, o lançamento do São Francisco Odon-

tologia. A consolidação desta parceria foi possível devido ao trabalho conjunto de vários 
anos, com resultados posiivos para o quadro social. A equipe da Associação obteve, jun-
to ao plano, condições vantajosas para o associado que fechar o contrato da assistência 
odontológica nestes meses de outubro e novembro. As mensalidades são reduzidas e 
não há carências. A permanência mínima é de 12 meses.  

O São Francisco Odontologia está entre os maiores do país e oferece diversas co-
berturas: consultas, urgências e emergências, prevenção, odontopediatria, radiologia, 
cirurgia, denísica (restaurações), endodonia (tratamentos de canal), periodonia (tra-
tamento da gengiva) e prótese (alguns ipos conforme a legislação). 

Além do associado, sã aceitos no plano: cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe, sogro 
(a), ilhos (as) de qualquer idade e irmãos menores de 21 anos. 

Mais informações (16) 3251-9270 ou na Sede da Socicana.  

No início deste semestre (14 de julho), a Socicana passou a oferecer a seus 
colaboradores a Ginásica Laboral. O objeivo é trazer ganhos para a qualida-
de de vida dos proissionais e para o desempenho das aividades. 

Beneícios ísicos
• Previne doenças proissionais, o sedentarismo, estresse, depressão e 

ansiedade;
• Melhora a lexibilidade, força, coordenação, agilidade e a resistência, 

promovendo maior mobilidade e melhor postura, assim como a capacidade 
respiratória e do sistema cardíaco; 

• Melhora a disposição e bem estar para a jornada de trabalho, reduz a 
sensação de fadiga no inal do dia e contribui para a qualidade de vida.

Beneícios psicológicos
• Melhora o equilíbrio biopsicológico e a autoesima;
• Desenvolve a consciência corporal, combatendo as tensões emocionais;
• Melhora a atenção e concentração nas aividades desempenhadas.
Beneícios para a empresa 
• Redução de gastos com afastamento e subsituição de pessoal;
• Redução de acidente e lesões;
• Obtenção de maior produividade e melhor relacionamento da equipe.

à saúde do trabalhador.

Elaborar e implementar o PPRA e o PCMSO são 
obrigações de todas as pessoas ísicas ou jurídicas, 
que admitam trabalhadores como empregados regi-
dos pela CLT.

O PCMSO, o PPRA, os Laudos Técnicos e os ASOs, 
Atestados de Saúde Ocupacional, deverão icar no es-
tabelecimento para o qual foi elaborado, armazena-
dos por 20 anos à disposição do agente iscalizador. 

Ambos, PCMSO e PPRA, têm validade de um ano 
porque são programas dinâmicos, visto que novos 
setores, aividades e funções poderão surgir natural-
mente. Por isso, deverão ser revisados para que este-
jam condizentes com a realidade da empresa.

Quando o PPRA e o PCMSO não são elaborados 
e implementados, admite-se que a empresa tenha 
riscos em seu local de trabalho que não foram iden-
iicados. Os empregados não foram orientados, não 
passaram pelos exames médicos especíicos de suas 
aividades e não há meios de proteção eicazes. Isso 
aumenta a possibilidade de os empregados sofrerem 
um acidente de trabalho ou desenvolverem algum 
ipo de doença em função da aividade insalubre reali-
zada sem nenhuma proteção ou controle. Além disso, 
a empresa poderá sofrer uma ação indenizatória civil 
ou até mesmo criminal por não ter tomado as devidas 
medidas para avaliar, eliminar, reduzir ou controlar os 
riscos existentes, bem como orientar e proteger seus 
funcionários.

Além das consequências citadas, o empregador i-
cará sujeito a iscalizações do Ministério do Trabalho, 
Ministério Público e Vigilância e Sanitária, podendo a 
empresa arcar com diversas penalizações inanceiras 
(aplicação de multas), embargos e interdições, parcial 
ou total, caso não aplique ambas NRs.
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

SAFRA 13/14 0,4470 0,4416 0,4426 0,4429 0,4440 0,4439 0,4434 0,4461 0,4494 0,4524 0,4553 0,4572

SAFRA 14/15 0,4802 0,4697 0,4666 0,4662 0,4654 0,4637
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MESES DA SAFRA

CIRCULAR CONSECANA / SP

SAFRA 13/14

SAFRA 14/15

 ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  JAN  FEV  MAR

SAFRA 13/14 35,66 35,96 37,58 37,93 39,25 37,38 35,33 38,39 39,71 39,20 37,99 36,37

SAFRA 14/15 35,85 37,59 38,23 38,67 38,84 37,83
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MESES DA SAFRA

CEPEA - CIRCULAR CONSECANA

SAFRA 13/14

SAFRA 14/15

CIRCULAR Nº 9/14

ABRIL
MAIO

JUNHO
JULHO

AGOSTO
Setembro

0,4802
0,4608
0,4615
0,4643
0,4609
0,4554

0,4802
0,4697
0,4666
0,4662
0,4654
0,4637

mês mês
Preço médio do kg de atr

acumulado

 ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  JAN  FEV  MAR

SAFRA 13/14 1,24 1,11 1,14 1,11 1,09 1,15 1,16 1,20 1,28 1,28 1,37 1,42

SAFRA 14/15 1,34 1,20 1,21 1,23 1,21 1,20
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MESES DA SAFRA

CEPEA - CIRCULAR CONSECANA

SAFRA 13/14

SAFRA 14/15

Variação do

Etanol Hidratado 

CEPEA 

Circular Consecana

Variação do

Açúcar VHP

CEPEA

Circular Consecana

Variação do

ATR Acumulado

Circular Consecana/SP
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