Usina Lins deve moer mais de 2,2 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar na safra 2014/2015
A safra da empresa abrangerá uma área colhida de 29.150 hectares

Lins, 19 de março de 2014. - A Usina Lins estima que a moagem da safra
2014/2015 seja de 2,230 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O número
representa uma redução de 3% em relação à última safra, em que foram
moídas 2,300 milhões de toneladas.
O período de estiagem e as altas temperaturas dos últimos meses reduziram o
potencial de crescimento da cana, e devem afetar diretamente as estimativas
de produtividade do canavial.
Para o grupo, composto pelas unidades de Batatais e Lins, o crescimento
esperado é de 4%, totalizando 6,1 milhões de toneladas, com um mix de
produção de 50% para açúcar e 50% para etanol.
Somente em Lins, a previsão é que sejam produzidos 2,433 milhões de sacas
(50 kg) de açúcar e 104,9 milhões de litros de etanol nesse ano, representando
um mix de 42% para o açúcar e 58% para etanol.
A preocupação com o meio ambiente está dentre as prioridades da empresa,
que desde a safra de 2011 já investiu mais de R$ 15 milhões em projetos de
reaproveitamento de água, tratamento e destinação adequada de esgoto e
resíduos sólidos e redução de emissão de material particulado durante a
queima nas caldeiras, em suas duas unidades. Projetada de acordo com as
boas práticas de mercado, a Usina Lins realiza 100% de sua colheita e plantio
de cana-de-açúcar mecanizados.
A companhia conta hoje com 3.350 colaboradores diretos nas duas unidades,
sendo 1.413 somente em Lins, mantendo-se como uma das maiores
empregadoras do município.

Certificação
Em novembro, a Usina Lins obteve a certificação da Norma ABNT ISO 22000,
que demonstra que a empresa possui em toda sua cadeia produtiva, da lavoura
ao consumidor final, todas as informações de rastreabilidade do açúcar,
garantindo o controle de possíveis riscos de contaminações no processo
produtivo.
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