Usina Lins deve moer mais de 2,2 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar na safra 2015/2016
O mix de produção nesta safra será 72% voltado para o etanol

Lins, 20 de março de 2015. - A Usina Lins estima que a moagem da safra
2015/2016 seja de 2,250 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O número
representa uma redução de 0,8% em relação à última safra, em que foram
moídas 2,267 milhões de toneladas.
Para o grupo, composto pelas unidades de Batatais e Lins, a redução é de
3,5%, totalizando 6,150 milhões de toneladas.
O longo período de estiagem e as altas temperaturas afetaram diretamente a
produtividade do canavial, que na safra 2014/2015 fechou em 81,4 ton/ha e
está estimada em 73,4 ton/ha para safra 2015/2016, havendo uma redução de
9,8%.
Na Usina Lins, que tem 100% do processo de colheita e plantio mecanizados, a
previsão é que sejam produzidos 1,599 milhões de sacas (50 kg) de açúcar e
131,7 milhões de litros de etanol nesta safra, representando um mix de 28%
para o açúcar e 72% para etanol.
A companhia conta hoje com 3.477 colaboradores nas duas unidades, sendo
1.484 somente em Lins, mantendo-se como uma das maiores empregadoras
do município.

Programa Trainee
O Programa Trainee teve início nas Usinas Batatais e Lins em 2003, investindo
no talento de jovens profissionais para aprimorar a formação e
desenvolvimento plenos de suas habilidades, despertando potenciais para
ocupação de posições-chave na empresa.
O projeto abrange profissionais de três grandes áreas: Agrícola, Indústria e
Administrativa, tendo duração oficial de dois anos.

No mês de março de 2015, iniciou-se uma nova etapa do Programa Trainee,
com a contratação de oito profissionais que atuarão nas áreas de Recursos
Humanos, Mecânica, Colheita, Tratos Culturais, Produção e Manutenção
Industrial, sendo que 5 desses jovens exercerão suas funções na Usina Lins.
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