
Aos 62 anos, o em-
presário Rubens 
Ometto continua 
cuidando da es-

tratégia da Cosan, empresa 
que fundou em 2000 com a 
união das usinas da família 
sob o mesmo grupo. Hoje, 
a Cosan fatura 28 bilhões 
de reais – somando as aqui-
sições de ALL e Comgás, o 
número deve subir para 30,5 
bilhões. Ometto diz que con-
tinua acreditando no futuro 
do etanol. Mas investe na 
diversificação da atuação de 
seu conglomerado com ati-
vidades que passam longe 
da volatilidade da indústria 
canavieira e se diz prepara-
do para deixar os negócios 
iniciados por seus avós em 
1936.

Nos últimos anos, o 
senhor fez associações e 
comprou empresas fora do 
setor de cana. Aonde o se-
nhor quer chegar?

Somos uma empresa vol-
tada para energia limpa e 
para a área de logística. Es-
tamos sempre atentos a ne-

gócios que tenham conexão 
com as atividades da Cosan, 
mas ás vezes enxergamos si-
nergias onde ninguém vê. É 
aí que está a nossa arte. Eu 
imagino aonde posso chegar 
com a compra de uma em-
presa, quais os ganhos que 
ela vai trazer. A concorrência 
não faz isso, é muito acomo-
dada. 

Quando o senhor deci-
diu diversificar seus negó-
cios?

O mercado de açúcar e ál-
cool é uma montanha-russa. 
Depois que abrimos o capital 
da Cosan, passamos a ser co-
brados pelos acionistas, que 
não entendiam a volatilida-
de do setor. Comecei a bus-
car negócios mais estáveis, 
com receitas garantidas. A 
cogeração de energia foi o 
primeiro, depois vieram a 
distribuição de combustíveis 
e todos os outros. 

Essas aquisições e a 
cláusula que permite á 
Shell ficar com toda a ope-
ração de cana da Cosan são 
um sinal de que o senhor 
vai deixar o setor? 

Temos uma parceria óti-
ma com a Shell. Há pouco 
tempo o presidente da em-
presa, o suíço Peter Voser, 
me presenteou com um 
fóssil de alguns milhões de 
anos e me disse que nossa 
sociedade duraria o mesmo 
tempo que o fóssil. Não vejo 
por que sair, acredito no se-
tor da cana, a diversificação 
da empresa permitiu que ela 
se capitalizasse e que esteja 

bem posicionada para com-
prar outras usinas quando a 
situação do setor estiver pior. 
Vamos investir em etanol

Mas o senhor assinou um 
acordo que dá á Shell o direi-
to de comprar sua parte na 
Raízen até 2025.

Se eles quiserem exercer 
o direito, nós vamos vender 
sem nenhum problema. Eu 
não rasgo contratos.

O senhor nasceu em 
uma usina, e sua vida é 
muito ligada ao setor. Está 
preparado para viver lon-
ge dos canaviais?

A gente precisa saber en-
velhecer. Eu fiz de tudo na 
Cosan. Passava fins de sema-
na analisando balanços, fiz 
contratos de exportação de 
próprio punho e até cortei 

cana. Hoje, tenho 62 anos, 
não quero mais me envolver 
tanto. Tenho uma equipe jo-
vem e ótima que sabe fazer o 
trabalho. Eu só fico em cima, 
cobro muito. Daqui a 15 
anos, vou estar com 77 e vou 
querer me envolver menos 
com os negócios. 

A criação de uma “nova” 
Cosan, mais estável, sem 
empresas ligadas ao setor 
de cana tem a ver com isso?

Não tem a ver a minha ve-
lhice, tem a ver com a perpe-
tuidade da empresa. Não faz 
sentido ter um negócio com 
altos lucros e outros com pre-
juízos que podem afetar sua 
saúde financeira. A indústria 
da cana é assim. O negócio 

Entrevista com Rubens Ometto

Continua na pág. 2
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O Governo do Estado 
de São Paulo está reali-
zando uma campanha 
de levantamento de 
agrotóxicos obsoletos, 
sendo que a primeira 
etapa dos trabalhos des-
se levantamento teve 
início em Outubro de 
2011 e será finalizada, 
após prorrogação de 
prazo, em 24 de Julho 
de 2012. Essa campanha 
tem a finalidade de ob-
ter informações sobre a 
quantidade de Agrotóxi-
cos Obsoletos proibidos 
por lei remanescentes 
nas propriedades ru-

Levantamento de Agrotóxicos

da Comgás vai elevar a dívi-
da da empresa, mas é tran-
qüilo, tem um fluxo de caixa 
constante. Se eu faço um in-
vestimento desses em cana 
e pego uma baixa de preços 
como a atual, eu quebro. Se 
amanhã eu quiser vender a 
Comgás, acho um compra-
dor na hora. Se faço isso com 
uma usina de cana, não apa-
rece ninguém. Dizem que 
eu sou muito agressivo, mas 
eu faço contas, planejo tudo 
muito bem.

O senhor ainda acredita 
no etanol como um com-
bustível que pode ganhar 
o mundo?

Acredito muito. É um 
combustível limpo, que pode 
melhorar. Vamos aumentar a 
produtividade, estamos in-

vestindo em tecnologia para 
desenvolver mudas de cana 
melhores e também no álco-
ol de segunda geração, feito 
de celulose, como o bagaço 
da cana. Mas é preciso uma 
política estável e previsível. 
Não dá para investir com 
conglomerado de preços 
de combustível. Tem muita 
insensatez que atrapalha o 
setor. São Paulo tem poten-
cial para gerar tanta energia 
do bagaço de cana quanto a 
usina de Itaipu. Mas, em vez 
de incentivar isso, o governo 
tributa o setor em 43% e esti-
mula a construção de usinas 
hidrelétricas na Amazônia.

O senhor foi muito criti-
cado quando o capital de 
uma empresa na bolsa de 
Nova York para controlar 
a Cosan sem ter a maioria 
das ações. O senhor vai fa-

zer uma oferta para os mi-
noritários da Comgás? 

Vamos fazer tudo o que a 
lei mandar. São aproximada-
mente 4% de ações ordiná-
rias que estão hoje no mer-
cado e que deverão receber 
80% do prêmio pago ao BG. 
Sobre as críticas antigas, é 
bom dizer que nunca usei 
nenhum direito especial 
para ter vantagem. Mas não 
podia ficar vulnerável a uma 
possível tomada de controle 
da empresa.

O senhor pretende uni-
ficar a empresa contro-
ladora, que tem capital 
aberto em Nova York, com 
a Cosan S.A? 

Nós estudamos algumas 
opções e devemos fazer 
isso. Mas só quando eu pu-
der garantir o controle da 
empresa. 

O senhor é o último da 
família a se envolver com 
cana?

Não sei. No que depender 
de mim, nenhum membro da 
família vai se envolver na ad-
ministração. Eles vão ser pre-
parados para participar ativa-
mente do conselho. 

Para criar a Cosan, o se-
nhor teve brigas com ir-
mãos e até com sua mãe. 
Como está sua relação com 
a sua família?

Foi tudo resolvido, temos 
uma relação ótima. Uma das 
coisas que mais me deixam 
envaidecido é saber que en-
treguei a eles tudo o que ha-
via prometido e que hoje eles 
reconhecem isso.

Fonte Revista Exame

Os animais da raça ne-
lore da Fazenda Santa Te-
rezinha, propriedade do 
Sr. Dorival Gibertoni, foi 
premiado na mais impor-
tante exposição de gado 
do Brasil, a EXPOZEBU em 
Uberaba/MG. Premiação 
que ocorreu em duas cate-
gorias, uma dessas foi a do 
Bezerro COLISEU FIV GIBER, 
da raça nelore padrão com 
12 meses de idade e com o 
peso de 560 Kg, sendo elei-
to o campeão BEZERRO EX-
POZEBU.

E nessa mesma expo-

CAMPEÕES DO NELORE GIBERTONI

Continuação

sição a vaca TERNURA DO 
COCAL foi eleita a MATRIZ 
MODELO DA EXPOZEBU e 
também a fêmea mais bo-
nita do Brasil, essa vaca tem 
7 anos e pesa 1.060 Kg.

E no dia 21 de Junho 
será realizado o primeiro 
Leilão Virtual Nelore Cass 
e Gibertoni, leilão que será 
transmitido pelo Canal Ru-
ral ás 21:00 horas. 

O Sindicato Rural para-
beniza o Sr. Dorival Giber-
toni e família, por levar o 
nome de Taquaritinga para 
todo Brasil

COLISEU FIV GIBER, BEZERRO CAMPEÃO NACIONAL

rais do Estado para que 
posteriormente sejam 
adotadas medidas para 
a sua retirada do Meio 
Ambiente. Até meados 
de Março foram apresen-
tadas 233 declarações, 
representando em tor-
no de 105 toneladas de 
produtos armazenados 
em propriedades rurais 
de diversas regiões. Para 
fazer a declaração basta 
que o produtor procu-
re a Casa de Agricultura 
ou Escritório de Defesa 
Agropecuária mais pró-
ximos e preencha o for-
mulário de declaração.        
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CURSOS 2012

Operação e Manutenção de 
Tratores Agrícolas

Data: 07/05/2012 à 11/05/2012
Intrutora: HERMES SOUZA DOS ANJOS

Com esse curso, os participantes puderam aprender, 
toda a manutenção e funcionamento dos tratores, 

evitando quebras nas mesmas, acidentes de trabalho, 
e o uso correto dessas máquinas, aprofundando seus 

conhecimentos. E como hoje o mercado de trabalho é 
muito exigente, é necessário mão de obra qualificada, 

e certificação. As aulas teóricas foram realizadas na 
sede do sindicato  e as aulas práticas na Coopercitrus 

e na Fazenda Glória, propriedade do associado Sr. Luiz 
Ricardo Freire de Mattos Barretto.

Programa Tomate Orgânico
Módulo III - Condução da Planta

Data: 14/05, 21/05 e 28/05/12
Neste mês, os participantes puderam aprender sobre os 

tratos culturais, controle de plantas invasoras, irrigação, a 
nutrição de cobertura, e o desbaste. Neste módulo o tomatal 
já está implantado e em pleno desenvolvimento. Este progra-
ma está sendo realizado no Sítio Santa Inês, propriedade do 
Sr. Francisco Carlos Muzatti, com produtores e trabalhadores 

rurais. 

O Índice quadrissema-
nal de Preços Recebidos 
pela agropecuária pau-
lista (IqPR) teve queda de 
0,50% na segunda qua-
drissemana de maio. A 
informação é de pesqui-
sadores do Instituto de 
Economia Agrícola (IEA), 
da Secretaria estadual 
de Agricultura. Separado 
em grupos de produtos, 
o IqPR-V (produtos de 
origem vegetal) apre-
sentou variação positiva 
de 0,15%, enquanto que 
o IqPR-A (produtos de 
origem animal) recuou 
2,26%.

Quando a cana-de-
-açúcar é excluída do cál-
culo do índice, em virtu-
de da sua importância na 
ponderação dos produ-
tos, o IqPR cai um pouco 

mais e fecha com -0,70%, 
e o IqPR-V sobe e fecha 
positivamente em 1,02%.

Os produtos do IqPR 
que registraram as maio-
res altas na segunda 
quadrissemana de maio 
foram: batata (26,28%), 
banana nanica (9,06%), 
soja (8,82%) e tomate 
para mesa (8,49%).

Os produtos que apre-
sentaram as maiores 
quedas no período fo-
ram: ovos (12,35%), mi-
lho (10,53%), laranja para 
mesa (7,80%) e carne de 
frango (3,80%).

No período analisado, 
10 produtos apresenta-
ram alta de preços (7 de 
origem vegetal e 3 de ori-
gem animal) e 8 apresen-
taram queda (5 vegetais 
e 3 de origem animal).

Preço agropecuário em SP cai 
0,50% na 2ª quadrissemanal

As importações de má-
quinas e equipamentos 
agrícolas somaram U$$ 
698 milhões nos últimos 12 
meses até Abril, 56% mais 
do que em igual período 
anterior. 

Já as exportações atingi-
ram U$$ 1,01 bilhão em 12 
meses, mas tiveram cresci-

Para o próximo mês, teremos o curso de processamen-
to artesanal de mandioca, que será realizado nos dias 

14/06/2012 a 15/06/2012. As inscrições já começaram e 
irão até o dia 06/06/2012, onde a pessoa deverá trazer 
xérox do RG e do CPF até a sede do sindicato. As vagas 

são limitadas.

Compra de máquina cresce

Açúcar tem receita maior

A desvalorização do real 
melhorou as receitas com 
as exportações de açúcar, 
garantindo uma evolu-
ção média dos preços no 
setor sucroalcooleiro no 
mês passado. Os dados 
da Consecana indicaram 
o ATR (açúcar recuperável 

mento de apenas 12% so-
bre igual período anterior.

Os dados são da Abimaq 
(associação do setor), que 
registra ainda alta de 21% 
no faturamento nominal e 
aumento em 8,5% no nú-
mero de empregados no 
setor. Os pedidos em car-
teira caíram 14%.

da cana) no valor de R$ 
0,5066 por quil, com valori-
zação de 1,81% em relação 
a Abril.

Enquanto o açúcar para 
o mercado externo rendeu 
R$ 0,62 por quilo de ATR, o 
álcool ficou abaixo de R$ 
0,50.
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Receita Bolo de
 Mandioca

O que se colhe no mês de Junho

Abacate, caqui, cebola, framboesa, 
melão, pepino e tomate.

INGREDIENTES
1 kg de mandioca crua, descascada e ralada
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de coco ralado
1 xícara (chá) de queijo 
tipo meia cura ralado
1 xícara (chá) de leite
3 ovos
3 colheres (sopa) de margarina
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara (chá) de leite condensado
1 xícara (chá) de leite de coco
1 xícara (chá) de coco ralado
1 colher (sobremesa) de margarina
Margarina para untar a fôrma

MODO DE PREPARO: 
Em uma tigela, misture a mandioca, o açúcar, o coco, o queijo tipo 

meia cura, o leite, os ovos, a margarina e, por último, o fermento até que 
fique homogêneo.

Despeje em uma fôrma untada e leve para assar no forno médio 
(180 ºC) preaquecido por cerca de 40 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, misture o leite condensado, o leite 
de coco, o coco, a margarina e deixe cozinhar, sem parar de mexer, por 
cerca de 15 minutos no fogo médio ou até que obtenha um creme.

Assim que o bolo sair do forno, desenforme e cubra com o creme.

Um bêbado entrou num ônibus, sentou ao lado de 
uma moça e disse: 

- Mas como tu é feia, tu é a coisa mais horrível que 
eu já vi! 

- A moça olha para ele e responde: - E tu seu bêba-
do nojento!!! E o bêbado imediatamente responde: 
- É, mas amanhã eu estou curado!

Bebâdo no ônibus!

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Junho 2012

ROZENDO M.U. MARTINEZ                           03/06
ROSEMEIRE DE FATIMA M RIZZO 06/06
JULIO PERRI                                                           08/06
MILVE ANTONIO PERIA 10/06
SERGIO N. MATOS BARRETTO 09/05
GUMERCINDO BARELLI 11/06
ANTONIO LONGHITANO 12/06
MARIO KATSUYA OZAKI 13/06
WANDIR POLIZEL 17/06
MARIA FUZILE MIQUELIM 18/06
MARLENE FIORAVENTE 21/06
MARIA LUCIA PINSETTA PORTO                 21/06
ANTONIO J. B. GALLI 23/06
SEVERINO CAVALINI 23/06
YOSITAKE OGASAWARA 25/06
ANTONIO CARLOS DAVOGLIO 26/06
EDUARDO MIRA 26/06
JOAO CARLOS BIGOLOTI 26/06
LUIZ AMADEU PERUQUETTI 26/06
GERSON ZECHINELLI 27/06
JAMIL JOSE FILHO 27/06
MARIA ALICE M. DADA 28/06

A 68ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Maio de 2012, cujo ganhador foi o Sr. Luiz Ricardo Freire Mattos Barret-
to, totalizando 7.100 litros em parceria com o AUTO POSTO IPIRANGA.

Sindicato Rural de 
Taquaritinga completa 

7.100 litros de óleo diesel 
sorteados entre seus 

associados

Parceria entre 
Sindicato Rural e 

AUTO POSTO IPIRANGA
sorteiam óleo diesel


