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EDITORIAL

Entidades com autonomia
e gestão profissional

C

oncluídas as Assembleias Gerais
Ordinárias de nossas três entidades,
Coopecredi, Coplana e Socicana,
iniciamos novos mandatos que
certamente serão promissores. Talvez passou
despercebido pela maioria das pessoas, mas
finalmente foi concluído um processo de longos
anos, na visão de alguns, que seria a condução
das três entidades por presidentes distintos.
Entendo que a independência de cada uma é
fundamental, mas a sinergia entre elas também é,
pois se consultarmos a relação de assosciados e
cooperados veremos que a maioria se repete nas
três entidades. A eles, as entidades têm de servir
e é para isso que elas existem.
Gostaria de falar um pouco sobre a safra de
amendoim e grãos, altamente comprometida pelas
condições climáticas. Fica cada vez mais presente
a obrigatoriedade de nossos governantes criarem
mecanismos de defesa para o produtor rural e,
nessa hora, lembramos que o país, infelizmente,
não apresenta um modelo de seguro rural eficiente
que socorreria os produtores rurais.
A esperança que nos resta é que tenhamos
uma safra de cana-de-açúcar com produtividades
e preços melhores que as do ano passado e
que possa auxiliar pelo menos uma parcela dos
produtores a cobrir os prejuízos da safra de grãos.
E por falar em cana-de-açúcar, informo que o
Consecana vem finalizando os trabalhos de revisão
de seu modelo e, certamente, o mesmo estará
concluído até o início da safra que se aproxima. As
discussões finais já se iniciaram. São duras, mas
tenho certeza de que chegaremos a bom termo.
Falando um pouco de Crédito, é importante
dizer que a Coopecredi, associada ao Sicoob,
apresenta sua nova linha de Cartões de Crédito
com chip. Assim, quando o Cooperado passa a
usar mais este produto, contribui para resultados

melhores, pois o custo para a Cooperativa é muito
inferior ao custo do cheque. É importante também
que as pessoas estimulem seus amigos, vizinhos,
funcionários, enfim a todos, para que abram suas
cadernetas de poupança na nossa Cooperativa, já
que ela acaba trazendo benefícios enormes à nossa
sociedade.
E, para finalizar, gostaria de informar a todos que
as questões relativas ao Código Florestal estão se
afunilando no Congresso Nacional e a votação deve
acontecer neste mês de abril. Nesta hora, é importante
a movimentação de pessoas. No dia 5, organizamos
um evento em Brasília, que marcou a mobilização
da classe. Participaram Coplana, Coopecredi e
Socicana, o que o leitor poderá conferir na próxima
edição. Em todas as nossas iniciativas, precisamos
contar com a participação dos produtores.
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Ismael Perina Júnior

Presidente da Coopecredi
Conselheiro da Socicana

Planos de saúde
São Francisco.

A São Francisco Saúde é a operadora de planos de saúde que mais
cresce no setor sucroalcooleiro. Já são mais de 30 usinas e cerca
de 100.000 vidas protegidas por um de nossos planos de saúde
nas regiões Sudeste e Centro-oeste. Além de possuir capacidade
operacional para desenvolver modelos de atendimento específicos
para usinas em qualquer região do país, a São Francisco Saúde
possui experiência na implantação de clínicas próprias, especializadas
no atendimento aos colaboradores do setor sucroalcooleiro.

*Através do sistema ABRAMGE.

A melhor
proteção
do campo
à indústria.

16 2138 4144
www.saofrancisco.com.br

Atendimento rápido e eficaz
próximo a usinas;
Melhor custo-benefício;
Atendimento Nacional para
urgências e emergências*;
Foco em medicina preventiva.
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Discussões sobre a sistematização da lavoura e Novo Código Florestal
1 Rene Sordi, palestrante, Carmem Izildinha Penariol, coord. do Núcleo de Jaboticabal, Sérgio de Souza Nakagi, vice-coordenador,
José Antonio Rossato Junior, secretário, Carlos A. Borba, coord. de cana de terceiros da Usina São Martinho e José Mendes Batista,
cooperado; 2 Vitor Magnani passa sua experiência sobre sistematização (1º Seminário de Taquaritinga); 3 Roberto Cestari entrega
placa que homenageia Ismael Perina Junior por sua atuação junto às entidades; 4 / 5 Coletiva de Imprensa durante o XI Encontro
Anual da Orplana. Presença de jornais, emissoras de TV e rádio; 6 Depois de diversos anos de grande dedicação às entidades,
Ismael Perina Junior deixa a presidência da Socicana e Diretoria da Coplana: dever cumprido.

Resultados finais do Dia Nacional do Campo Limpo 2010

O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) divulgou os resultados do trabalho de 2010.
No dia Nacional do Campo Limpo, 139.616 pessoas foram envolvidas com as atividades programadas por 98
centrais em 23 Estados. As atividades foram levadas também aos municípios do entorno das centrais e envolveram
a comunidade de 211 cidades.
Outros números:
• O projeto Ciclo de Vida das Embalagens mobilizou 70.916 alunos do ensino fundamental I e II de 1.022 escolas;
• 71 centrais de portas abertas;
• 42.056 alunos do ensino fundamental I participaram do concurso de desenho;
• 25.921 alunos do ensino fundamental II participaram do concurso de redação.

Abaixo o quadro comparativo com o resultado dos anos anteriores:
Número de pessoas envolvidas
Número de Estados
Número de Centrais
Participantes Concurso de Desenho
Participantes Concurso de Redação

2008
117.449
23
99
41.524
18.094

2009
112.638
23
99
41.871
17.394

2010
139.616
23
98
42.056
25.921

O trabalho foi possível graças ao apoio de todos os associados. A Coplana é parceira na iniciativa e
construiu a primeira Central de Recebimento de Embalagens de Defensivos, que serviu de referência para
a implantação de todas as outras.
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SAFRA

Safra 2010/2011
de cana bate recorde de moagem
Remuneração do produtor melhora

A produção nacional de cana-de-açúcar processada pelas unidades industriais chegou a 624,99 milhões
de toneladas, volume recorde e que representa aumento de 3,4% em relação ao ciclo 2009/2010. Fatores
como crescimento da área de cultivo e atuação de novas usinas no Centro-Sul explicam o resultado. Fonte:
Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).
A produtividade média/ha ficou em 77,8 toneladas (queda de 4,6%), devido à estiagem na região
Centro-Sul, de abril a novembro de 2010.
A área destinada ao plantio foi de oito milhões de hectares (8,4% a mais que a safra anterior). O Estado
de São Paulo detém 4,4 milhões de hectares (54,28% do total nacional), seguido por Minas Gerais (695
milha) e Goiás (599,3 mil ha).

Centro-Sul

A produção de cana na região Centro-Sul do Brasil, de abril até o dia 31 de janeiro de 2011,
foi de 556,19 milhões de toneladas (2,63% a mais que em 2009). Fonte: UNICA. Da cana moída,
44,73% foram destinados à produção de açúcar, que totalizou 33,47 milhões de toneladas (aumento
de 16,86%). A produção de etanol, cujo mix foi de 55,27%, alcançou 25,34 bilhões de litros (alta de
7%): 17,78 bilhões de litros de hidratado e 7,45 bilhões de litros de anidro.
No acumulado da safra 2010/2011, a concentração de ATR (Açúcar Total Recuperável) aumentou
8,44%: passou de 130,23 kg/tonelada para 141,22 kg de ATR por tonelada, ou seja, 10,99 kg
superior à safra passada. A safra 2009/2010 sofreu com o excesso de chuvas, o que afetou a
quantidade de ATR.
O preço pago pela matéria-prima foi mais remunerador do que em ciclos anteriores. Em abril de
2010, o valor acumulado do kg de ATR foi de R$ 0,3888. No mesmo mês da safra precedente:
R$ 0,2978 (acumulado). O menor índice ocorreu em setembro/2010: R$ 0,3524. Em dezembro, a
melhor remuneração: R$ 0,3766. No mesmo mês da safra anterior, o valor era de R$ 0,3267.

Região Centro - Sul

Produção de cana
Produção de açúcar
Produção de etanol
ATR

Safra 2009/2010
541,56 milhões (toneladas)
27,82 milhões (toneladas)
23,57 bilhões de litros
130,23 kg/tonelada
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Safra 2010/2011
556,19 milhões (toneladas)
33,47 milhões (toneladas)
25,34 bilhões de litros
141,22 kg/tonelada

Mercado

O açúcar contribuiu de forma direta para o aumento no preço pago à matéria-prima, devido à
comercialização, principalmente com a Índia, maior exportador mundial do produto. Os preços
apresentaram aumento de 32,2%. A média em 2009 havia sido de US$ 345/tonelada; em 2010,
US$ 456/tonelada. A quantidade exportada cresceu 15,3%: saiu de 24,3 milhões de toneladas
(2009) para 28 milhões de toneladas. O país asiático apresentou quebra de safra causada pela
instabilidade climática há dois anos. O Brasil se tornou seu principal fornecedor.

Perspectivas

O gerente Geral da Socicana, César Luiz Gonzalez, falou da produção na região: São Martinho,
Bonfim, Santa Adélia, São Carlos e São Francisco. “Juntas, elas moeram mais de 18 milhões de
toneladas de cana. A produção de açúcar ultrapassou 27 milhões de sacas de açúcar de 50 kg, e a
produção de etanol superou 712 milhões de litros.”
Para a safra 2011/2012, a quantidade de cana disponível para moagem dependerá da distribuição
de chuvas de janeiro a maio de 2011. Em relação à quantidade de cana no Brasil e região Centro-Sul,
as projeções estão próximas às da safra 2010/2011. “Em 2010 houve má distribuição de chuvas nos
meses de inverno, refletindo em maior área de reforma dos canaviais, redução na área de corte e na
produtividade agrícola para a safra 2011/2012. Assim, projeta-se uma moagem bastante equilibrada,
podendo se refletir positivamente nos preços dos produtos e da matéria-prima, beneficiando o
produtor. Vamos aguardar e conferir”, concluiu Gonzalez.

BALANÇO PATRIMONIAL
Período : 01/01/2011 a 31/01/2011

Emissão: 17/09/2011

CNPJ: 48.663.470/0001-61

ATIVO
ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL
NUMERÁRIO
BANCOS C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ APLICAÇÃO
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS 		
PERMANENTE 			
INVESTIMENTOS 			
IMOBILIZADO 		
OUTROS IMOBILIZADOS 		
IMOBILIZADO - AVALIADO 		

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA

PASSIVO

PASSIVO 				9.873.866,02

9.873.866,02

CIRCULANTE 			
CIRCULANTE 			
FORNECEDORES 			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 		
IMPOSTO A RECOLHER 			
PROVISÕES 			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 			
RESERVA DE CAPITAL 			
RESERVA DE CAPITAL 			
RESERVAS DO IMOBILIZADO 		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 		
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 		
DEFICIT DO EXERCICIO 			

8.038.579,98
8.023.160,27
126,97
459,39
8.022.573,91
14.328,67
(3.598,16)
17.926,83
1.091,04
1.091,04
1.835.286,04
4.000,00
4.000,00
1.831.286,04
435.406,46
177.025,54
2.646,88
1.216.207,16

148.130,49
148.130,49
48.171,44
19.513,36
16.812,91
4.979,96
58.652,82
9.725.735,53
8.543.797,71
59.504,86
8.484.292,85
1.216.207,18
1.216.207,18
(34.269,36)
(34.269,36)
(34.269,36)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 9.873.866,02
(nove milhoes, oitocentos e setenta e tres mil, oitocentos e sessenta e seis Reais e dois Centavos).
Nós que abaixo assinamos, membros do Conselho Fiscal da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, nos termos dos Estatutos Sociais,
tendo examinado as contas e demais documentos da Entidade, com referência ao exercício de 2008, declaramos que o presente Balanço Geral,
reflete, fielmente, a escrituraçáo das operações realizadas durante o ano e somos de parecer favorável a sua aprovação pela Assembléia Geral.
GUARIBA, 31 de Janeiro de 2011.

Ismael Perina Júnior - Presidente
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AGO Socicana
regianealves/neomarc

Ex-presidente é homenageado
pelo resultado de dois mandatos

Conselheiros que concluíram o mandato
e os que assumem em 2011

A

Socicana - Associação dos Fornecedores
de Cana de Guariba - realizou a sua
Assembleia Geral Ordinária no dia 16 de
fevereiro. A contabilidade da Associação,
exercício 2010, foi aprovada por unanimidade.
Ismael Perina Junior, que ficou na presidência por
seis anos, agradeceu o apoio dos associados e
conselheiros. Ele foi homenageado por serviços
prestados à entidade ao longo desse período,
conforme texto da placa entregue durante a AGO
(nesta matéria).
Na Assembleia, Ismael reafirmou o conteúdo
da carta de apresentação do Relatório 2010.
“Neste ano, em que a Socicana completa seus 60
anos de vida, tenho muito intimamente a belíssima
sensação de dever cumprido, pois ao completar
meu segundo mandato é a hora de passar a
bola para novos dirigentes e, certamente, nós
associados, saberemos escolher o que é melhor
para a Associação” afirmou Ismael. Ele falou

também de suas expectativas para a entidade.
“Tenho convicção de que o futuro da Socicana será
brilhante, com as pessoas que temos no nosso
quadro associativo. E não resta dúvida de que
nossa Socicana será sempre muito reconhecida
pelo trabalho que realiza há anos.”
Em 2010, a Associação participou de diversos
eventos de relevância para a representatividade
do produtor. Como exemplo, as reuniões que
discutiram as mudanças do Código Florestal, que
ocorreram na região, em São Paulo e em Brasília.
O papel da Socicana diante da Orplana também
foi preponderante para que fossem mantidos os
avanços na atualização do modelo Consecana.
Quanto à contribuição dos associados, o conselho
apresentou a proposta de R$ 0,38 por tonelada de
cana, o que foi aprovado pela AGO, e mantém a
contribuição entre as menores do país. A seguir, os
novos Conselhos e os integrantes cujos mandatos
se encerraram em fevereiro deste ano.
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Conselheiros que concluíram
o mandato em fevereiro de 2011

Membros eleitos
em fevereiro de 2011

Conselho de Administração

Conselho de Administração

Presidente 		
Ismael Perina Junior
Vice-Presidente
Roberto Cestari
1º Secretário 		
Airton José Rocca Filho
2º Secretário 		
Luiz Joaquim Donegá
1º Tesoureiro 		
Delson Luiz Palazzo
2º Tesoureiro 		
Roberto Geraldes Morelli
1º Vogal
Carmem Izildinha C. L. Penariol
2º Vogal 		
Ricardo Bellodi Bueno
3º Vogal
Paulo de Araújo Rodrigues
4º Vogal 		
Antoninho Penariol
5º Vogal 		
Murilo Gerbasi Morelli

Presidente 		
Delson Luiz Palazzo
Vice-Presidente
Roberto Cestari
1º Secretário
Francisco A. de Laurentiis Filho
2º Secretário 		
Ricardo Bellodi Bueno
1º Tesoureiro
Bruno Rangel Geraldo Martins
2º Tesoureiro 		
José Mauro Ferreira
1º Vogal
Paulo de Araújo Rodrigues
2º Vogal 		
Murilo Gerbasi Morelli
3º Vogal
Luiz Joaquim Donegá
4º Vogal 		
Márcio Almir Basso
5º Vogal 		
Ismael Perina Junior

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Efetivos 		

Fábio Trevisoli
Francisco A. de Laurentiis Filho
Mario Whately
Suplentes 		
Sérgio Donizete Pavani
Raymundo Nuno Junior
Bruno Rangel Geraldo Martins

Efetivos 		

Sérgio Donizete Pavani
Manoel da Silva Carneiro
Fábio Trevisoli
Suplentes 		
Airton José Rocca Filho
		
Álvaro Henrique Gonçalves
			
Davi Garcia

Placa de homenagem a Ismael entregue durante a AGO
Ao Presidente da Socicana e Grande Amigo, Ismael Perina Junior
Você optou pela causa do produtor, mesmo diante de enormes desafios e, assim, contribuiu
para preparar a classe para o futuro. Para cuidar de assuntos do associado, abriu mão de
momentos do convívio familiar e, diversas vezes, da gestão dos próprios negócios. Articulado,
nos defendeu no Brasil e exterior com competência ímpar. Este é um desempenho alcançado
por poucos, e são ainda mais raros aqueles que conseguem ser líderes, tratando a todos com
respeito independente de hierarquia. Entendemos que é hora de dedicar-se a outros temas,
tão importantes quanto os da Socicana, mas lamentamos sua ausência. Devemos a você,
avanços que influenciarão nossas vidas por muito tempo. Muito Obrigado.
Guariba, 16 de fevereiro de 2011.

Conselheiros da Socicana, Associados, Colaboradores e Amigos
O Relatório 2010 está disponível aos associados na sede da entidade ou também pode ser acessado pelo site
www.socicana.com.br
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AGO da Coplana
destaca Certificação BRC

Iniciativas e contabilidade da Coplana são
aprovadas por unanimidade

N

o dia 1º de março, a Coplana realizou
a sua Assembleia Geral Ordinária,
em que foram aprovadas, por
unanimidade, as contas do exercício
2010. As principais iniciativas comemoradas no
período foram a conquista da Certificação BRC
e o início dos investimentos que ampliam a
capacidade dos processos da Unidade de Grãos.
Com a certificação da norma internacional, a
Coplana garante a permanência das exportações
à União Europeia, seu principal mercado.
O então conselheiro, Ismael Perina Junior,
destacou o papel da Unidade de Grãos,
lembrando que se trata de uma importante fonte
de receita para cooperativa e cooperados. Ele
disse ainda que é papel de todos continuar
lutando para que a Coplana, a cada dia, “tenha
transparência e decisões mais ágeis”. O vicepresidente, Roberto Cestari, destacou o período
de mudanças. “Nós fizemos uma transição para
uma gestão mais profissional, o que é necessário

para qualquer empresa que queira conquistar
a sustentabilidade”. O presidente, Francisco
Laurentiis, agradeceu o empenho de todos. “O
papel de cada um foi muito importante para a
Coplana chegar até aqui e, da mesma forma,
para que ela mantenha o seu desenvolvimento”.
Dentro do plano de atividades para 2011,
está o investimento de cerca de R$ 25 milhões
para a modernização da Unidade de Grãos,
ampliação da capacidade e redução dos custos
no processamento do amendoim, garantindo
a competitividade. Investimento este, que será
proveniente de linhas externas e amortizado
integralmente pelo Ato Cooperativo. Nos
processos internos, destaque para a conclusão
das “Boas Práticas de Governança Corporativa”.
Na área de insumos, ampliação do atendimento
comercial e assistência técnica nas regiões de
expansão consolidadas. A seguir, os integrantes
dos conselhos, que concluem seus mandatos e
os que assumem em 2011.
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Conselheiros que concluíram
o mandato em março de 2011
Conselho de Administração
Francisco A. L. Filho
Presidente
Roberto Cestari
Vice-Presidente
		
Victor Magnani
Diretor-Secretário 		
Ismael Perina Junior
Conselheiros			
			Delson Luiz Palazzo
Walter Aparecido Luiz de Souza
				
Luiz Joaquim Donegá
		
Conselho Fiscal
Fábio Trevisoli
Efetivos 			
Sergio de Souza Nakagi
Antonio Paulo Fonzar
		
Eduardo Cesarino de Oliveira
Suplentes 			
José Antonio Rossato Junior
Mario Whately

Membros eleitos em
março de 2011
Conselho de Administração
Presidente 		
Francisco A. L. Filho
Vice-Presidente
Roberto Cestari
Diretor-Secretário 		
Delson Luiz Palazzo
Conselheiros 			Walter Ap. Luiz de Souza
			
José Antonio Rossato Junior
			
Frank Daniel Polegatto
Luiz Ricardo F. de Matos Barreto
		
Conselho Fiscal
Efetivos 			
Fábio Trevizoli
Raymundo Nuno Junior
Sergio de Souza Nakagi
Suplentes 			Alvaro Domingos Marinho
Ricardo Bellodi Bueno
Bruno Rangel Geraldo Martins

Coplana auxilia no transporte
de mantimentos para o Rio de Janeiro
As prefeituras municipais de
Jaboticabal e Barrinha e o Lions
Club de Jaboticabal e Pradópolis
doaram, em fevereiro, um
caminhão com 25 toneladas de
mantimentos, às vítimas das
chuvas do Estado do Rio de
Janeiro. Foram doados alimentos
não perecíveis, produtos de
limpeza e higiene pessoal,
cobertores, além de garrafas
d’água. Jaboticabal enviou
três caminhões de doações
arrecadadas entre empresas e
população. A Coplana contribuiu

com o transporte do terceiro
caminhão até a região serrana
do Rio.
O coordenador da campanha,
o vice-prefeito de Jaboticabal,
Raul José Silva Girio, agradeceu
o empenho de parceiros e da
sociedade. “Fizemos vários
pedidos para a população e
fomos atendidos. Houve pessoas
que dividiram o alimento da
sua casa para poder ajudar na
campanha. Gostaria de ressaltar
a grande ajuda que a Coplana
nos deu, cedendo um caminhão
revista COPLANA 11

até Petrópolis.”
O primeiro caminhão partiu
com 10 toneladas de alimentos
e o segundo foi repleto de
água, numa parceria com a
empresa de refrigerantes Jaboti.
“Jaboticabal fez sua parte e
tem uma população solidária,
bastante humana”, destacou o
coordenador da campanha.
O número de desabrigados
e desalojados chegou a 30 mil,
de acordo com a Defesa Civil do
Estado do Rio de Janeiro. E 860
pessoas morreram na tragédia.

AGO | COOPECREDI

AGO Coopecredi

Cooperativa conquista nota A2
na classificação de risco

Durante AGO, diretoria entrega a premiação
da “Poupança Cooperada” aos participantes da pesquisa

A

Assembleia Geral Ordinária da
Coopecredi, ocorrida no dia 22 de
fevereiro, destacou a melhoria na nota
de classificação de risco. Agora, a
Coopecredi tem a nota A2, de acordo com o comitê
de risco da LFRating e Riskcoop. A pontuação
confirma a melhoria dos controles da Cooperativa
de forma sólida ao longo dos anos. O aumento da
nota tem sido constante.
Entre outras características, a elevação da
nota de rating significa que a Coopecredi tem uma
condição geral de risco muito boa e suas bases
financeira e estrutural são fortes e resistem, no
longo prazo, à maioria das mudanças conjunturais
e estruturais da economia.
Outra conquista em 2010, foi a divulgação
do Ranking das Cooperativas de Crédito do
Brasil, que a classificou em 9º lugar entre 1394
entidades. As informações para o ranking,
apuradas junto ao Banco Central, também
confirmam a qualidade do trabalho desenvolvido
por conselheiros, cooperados e profissionais.
A percepção do bom desempenho da

Cooperativa está explícita ainda na “pesquisa de
opinião”, realizada em 2010, e que apresentou a
aceitação dos serviços da Coopecredi, com índice
de aprovação acima de 90%, em diversos deles.
As demonstrações financeiras foram
aprovadas por unanimidade durante a AGO e
os conselheiros aproveitaram também para fazer
a entrega da premiação aos cooperados que
responderam à pesquisa de opinião. Ao todo,
nove cooperados foram sorteados, de acordo
com a participação de cada região. Cada um
recebeu um depósito em Poupança Cooperada
no valor de R$ 500,00.
Para 2011 são previstas iniciativas como
a reforma estatutária para enquadramento da
LC130/2009 e abertura do quadro social para
pequenos
empresários,
microempresários,
microempreendedores e categorias profissionais
de engenheiros agrônomos e da área da saúde.
Além disso, estão programadas as ampliações
da matriz em Guariba e do PAC de Dumont. A
seguir, acompanhe como ficaram os conselhos
da Coopecredi.
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Conselheiros que concluíram
o mandato em fevereiro de 2011

Membros eleitos
em fevereiro de 2011

Conselho de Administração
Diretor Presidente 		
Ismael Perina Junior
Diretor Administrativo
Delson Luiz Palazzo
Diretor Operacional 		
Roberto Cestari
1º Vogal 			
Raul Bauab Junior
2º Vogal 			
Francisco A. de Laurentiis Filho
3º Vogal 			Fernando Torimatsu Miura
4º Vogal
Murilo Gerbasi Morelli
		
Conselho Fiscal
Efetivos 			
Álvaro Henrique Gonçalves
Carmem Izildinha C. Leão Penariol
Ricardo Bellodi Bueno

Conselho de Administração
Diretor Presidente 		
Ismael Perina Junior
Diretor Administrativo
Delson Luiz Palazzo
Diretor Operacional 		
Roberto Cestari
1º Vogal 			 Ricardo Bellodi Bueno
2º Vogal 			
Francisco A. de Laurentiis Filho
3º Vogal 			
Luiz R. F. de Mattos Barretto
4º Vogal
Luiz Joaquim Donegá
		
Conselho Fiscal
Efetivos 			
Raul Bauab Junior
José A. Rossato Junior
Carmem Izildinha C. Leão Penariol

Suplentes 			 Airton José Rocca Filho
Jurandir Antonio Bosco
Zina Maria Bellodi

Suplentes 			
Antoninho Penariol
Eduardo Cezarino de Oliveira
Paulo Eduardo Garcia Junior

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa e Bancos
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Títulos de Renda Fixa
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Centralização Financeira-Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Empréstimos
Financiamentos Rurais
Crédito Rural - Securitização
Provisões s/Financiamentos e Empréstimos
DIVERSOS
Devedores Diversos
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos Rurais
Crédito Rural - Securitização
Depósitos Judiciais (Trabalhista)
Depósitos Judiciais (COFINS)
Depósitos Judiciais (IRRF)
Outros Valores e Bens
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Ações Cotas - Bancoob
Ações Cotas - Cocecrer
IMOBILIZADO DE USO
Móveis, Equipamentos, Veículos, Informática

TOTAL DO ATIVO

28/02/2011
596.986
1.094
1.094
49.270
49.270
329.525
329.525
212.026
53.142
159.456
51
(622)
5.070
5.070
105.673
95.426
55.619
712
27
1.968
37.034
66
10.247
8.496
2.647
5.849
1.751
1.751

702.659

28/02/2010
PASSIVO
440.219 CIRCULANTE
211
DEPÓSITOS
211
Depósitos a Vista
153.737
Depósitos a Prazo
153.737
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS
133.882
Fates
133.882
Cotas de Capital a pagar
149.593
OBRIGAÇÕES FINANCIAMENTOS REPASSES
45.348
Crédito Rural - Securitização
105.109
Financiamentos Rurais Repasses
50
OBRIGAÇÕES FISCAIS
(914)
Impostos e Contribuições s/Salários
2.796
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Despesas com Pessoal
2.796
Credores Diversos
97.629
Passivos Trabalhistas
90.950
Provisão PIS
68.616
Outras obrigações
757
Juros ao Capital
42
NÃO CIRCULANTE
21.496
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
38
Financiamentos Rurais Repasses
Crédito Rural - Securitização
6.679
Depósitos Judiciais (COFINS)
5.520
Depósitos Judiciais (IRRF s/Aplic. Financeira)
899
4.621 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.159
Capital Social de Domiciliados no Pais
1.159
Reserva Legal
Reservas Estatutárias
Reserva Especial p/Financiamento
Sobras do Exercício Anterior
Sobras Acumuladas no Exercício Atual

537.847 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ismael Perina Junior
Diretor Presidente

Marcos Francisco de Moraes
Contador CRC 1SP239541/O-1
CPF 044.787.358-08
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28/02/2011
498.653
329.636
11.175
318.461
2.271
2.031
241
160.988
51
160.937
102
102
5.656
503
1.483
33
721
311
2.605

em milhares
28/02/2010
383.132
241.089
11.529
229.560
1.389
1.331
58
127.828
50
127.777
133
133
12.693
458
147
9.723
2.365

114.820
114.820
74.904
712
1.968
37.236

85.074
85.074
63.791
757
20.525

89.186
54.193
20.566
1.714
8.247
2.481
1.986

69.641
48.569
11.482
575
5.247
2.352
1.416

702.659

537.847

PLANTIO
CERTIFICAÇÃO

OCoplana
que fazer
na hora do plantio para
conquista
melhoresinternacional
resultados no canavial
certificação

Março e abril são os meses em que se inicia o plantio de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil.
Nesse período, é preciso muita atenção com a adubação, escolha de variedades, pragas de solo, brotação,
dentre outros aspectos. Separamos algumas orientações para um bom desenvolvimento da lavoura.

Adubação
Antes de qualquer iniciativa,
é necessário que o produtor
faça a análise de solo e siga
as recomendações. A partir do
resultado é possível conhecer qual a
quantidade de nutrientes presentes
no solo e se é preciso aplicar
calcário, gesso, fosfato ou outros
elementos. Uma adubação correta
só pode ser feita quando se conhece
a fertilidade da terra. É importante
lembrar que solos de diferentes
localidades apresentam grandes
variações no aspecto “ambientes de
produção”, como clima, umidade e
potencial do solo.
O plantio da cana é realizado, na
maioria das vezes, em áreas onde
anteriormente havia uma cultura
de rotação, principalmente soja
e amendoim. Essas leguminosas
são fundamentais na fixação de
nitrogênio, beneficiando a lavoura
posterior. “Caso a cultura de rotação
tenha sido soja ou amendoim,
existe um tipo de formulação de
adubo diferente de uma área onde
o solo ficou ‘em descanso’, ou seja,
onde não houve plantio”, explicou
o agrônomo e gerente da Filial
de Jaboticabal da Coplana, Paulo
Umberto Henn.

Escolha
de Variedades
Antes de plantar é importante
estar atento às variedades de
cana, visando principalmente
às mais resistentes a doenças,
como, por exemplo, à ferrugem
alaranjada. É fundamental
conhecer as características das
cultivares, da área de plantio e
período para entrega de safra,
pois o produtor pode escolher
entre variedades precoces,
médias ou tardias. Anualmente,
surgem novas variedades,
com melhorias genéticas, mais
produtivas e resistentes.

Pragas de Solo
A cana-de-açúcar é atacada
por
aproximadamente
80
pragas. Porém, um número
reduzido causa prejuízos à
lavoura. Dependendo da espécie
da praga presente no local, bem
como do nível populacional
dessa espécie, as pragas de
solo podem provocar reduções
significativas nas produtividades
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agrícola e industrial.
Antes
de
plantar,
é
necessário fazer uma avaliação
e um levantamento da área.
Muito comum é a incidência
de nematóides, cupins e do
besouro Migdolus.

Época
Ao plantar cana entre
meados de março e começo
de abril, quando a temperatura
e a umidade do solo estão
mais altas, há uma brotação
melhor. No entanto, quando
o plantio ocorre no final de
abril e início de maio, período
com temperaturas e umidades
menores, é recomendado o uso
de produtos que estimulem a
brotação da muda. Isso auxilia
na manutenção dos stands,
mantendo-os mais uniformes.
Em áreas plantadas mais
tardiamente, há mais chance
de doenças como a podridão
“abacaxi” e falhas na brotação
pela pouca umidade.
Para mais informações sobre
plantio de cana, procure o corpo
técnico da Coplana na Filial mais
próxima da sua cidade.

CHEGOU ENGEO PLENO. SOMANDO
TUDO, O MELHOR PARA O SEU CANAVIAL.
Engeo Pleno. Muito mais que o controle de cupim.
Além de eliminar o cupim presente no solo, Engeo Pleno consegue trazer vários
outros benefícios para o seu canavial. No fim das contas, o seu cultivo terá muito
mais lucro em cada hectare plantado. Confira:

VIGOR E PRODUTIVIDADE.
SELETIVIDADE AOS INIMIGOS NATURAIS.
FLEXIBILIDADE DE USO.
AMPLO ESPECTRO.
CONTROLE EFICAZ DE CUPIM.
ENGEO PLENO

CONCORRENTE

Restrição de uso no estado do Paraná.
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CÓDIGO
CERTIFICAÇÃO
FLORESTAL

Produtores
rurais e parlamentares
Coplana conquista
se reúnem em
Ribeirão para discutir
certificação
internacional
o Código Florestal
Reunião abordou estratégia e trajetória política do novo Código

A Abag/RP (Associação Brasileira de
Agronegócio de Ribeirão Preto), com o apoio
de cooperativas e sindicatos rurais da região,
organizou uma reunião para discutir o andamento
do projeto de alterações do Código Florestal,
e mobilizar os congressistas para a aprovação
do novo texto. O projeto está em tramitação na
Câmara dos Deputados.
O evento aconteceu no dia 28 de março, no
Centro de Convenções de Ribeirão Preto, e reuniu
cerca de mil pessoas, dentre as quais lideranças
políticas, representantes dos governos estadual
e municipal, lideranças sindicais, representantes
de cooperativas, associações, empresários e
produtores rurais do Estado de São Paulo. Cerca
de 250 cooperados e associados da Coplana,
Coopecredi e Socicana participaram da reunião.
Compuseram a mesa, os deputados federais
Marcos Montes (DEM/MG), Marco Antonio
Ubiali (PSB/SP), Nelson Marquezelli (PTB/SP),
Moreira Mendes (PPS/RO), Duarte Nogueira
(PSDB/SP), que fez parte da comissão que
estudou as mudanças do novo código, Antonio
Carlos Mendes Thame (PSDB/SP), e os
deputados estaduais Welson Gasparini (PSDB/
SP), Baleia Rossi (PMDB/SP) e Roberto Engler
(PSDB/SP). O assessor do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Paulo
Saquy, representou o ministro Wagner Rossi.
Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura
e presidente do Conselho do Agronegócio da
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), coordenou a reunião.
Parlamentares convocaram os produtores da
região de Ribeirão Preto e do Triângulo Mineiro
para participar de um ato em Brasília, no dia 5

Produtores: Mudanças do Código Florestal
não podem mais ser adiadas

de abril, a favor da reforma do Código Florestal.
O deputado federal Moreira Mendes disse que um grande
desafio é mostrar à população urbana a importância do
agronegócio para o país. “As pessoas contrárias ao produtor
não conhecem a relevância do agronegócio. Precisamos ir à
Brasília. A participação de vocês [produtores] é fundamental.
Nosso objetivo, a partir de agora, tem de ser a organização e
a união através de sindicatos e cooperativas.”
Nelson Marquezelli falou que é necessário “aproveitar
esta última oportunidade em relação ao Código Florestal”.
Ele destacou a necessidade de mobilização dos agricultores,
uma vez que ONGs (Organizações Não Governamentais)
ambientalistas já estão organizadas.
Durante discurso, Duarte Nogueira criticou o Código atual,
que penaliza cerca de 5,2 milhões de propriedades, das quais
mais de 4 milhões pertencem a pequenos produtores. “Nós
queremos que o Brasil faça esse aperfeiçoamento na lei, com
uma visão que mantenha o nosso nível de desenvolvimento,
consolide nossa responsabilidade com a preservação dos
recursos naturais, mas que não nos impeça de manter o nosso
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Deputados se mobilizam a favor do setor

nível de desenvolvimento com a velocidade que o
Brasil precisa para atender a sua qualidade de vida,
necessidade de criação de empregos e de renda e, ao
mesmo tempo, de um bom abastecimento no mercado
interno e que possamos ganhar clientes lá fora com o
que produzimos aqui.”
Encerrando a reunião, Roberto Rodrigues se
mostrou otimista quanto à reformulação do Código.
“Nós não sabemos a força que temos, porque somos
desunidos. Vejo com muito entusiasmo a posição dos
agricultores e a posição dos deputados.”
Rodrigues concluiu falando sobre um estudo
da OCDE (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), publicado em 2010,
mostrando que nos próximos dez anos, a demanda
por alimentos crescerá 20% em termos globais. Dessa
forma, as regiões produtoras também terão de crescer.
“A União Europeia deverá crescer apenas 4%; Austrália,
7%; Estados Unidos e Canadá, 15% cada um; China,
Índia, Rússia e Ucrânia, 25%; e o Brasil, 40%. Por que
o mundo diz isso? Porque temos terras disponíveis,

Entidades do agronegócio representadas no evento

temos a melhor tecnologia tropical do planeta, temos
um agricultor competente, eficiente, capaz. Temos
enfrentado dificuldades de toda ordem e vencido uma a
uma, ano após ano.”
A diretora executiva da Abag, Mônika Bergamaschi,
citou um dos grandes interesses dos produtores rurais.
“A conservação do meio ambiente é o principal ponto
que precisamos resolver, para que de fato consigamos
afirmar e reafirmar que o agronegócio é uma atividade
sustentável.”
O presidente da Orplana (Organização de Plantadores
de Cana da Região Centro-Sul do Brasil), Ismael Perina
Junior, destacou a grande participação dos produtores.
“Temos insistentemente conversado com os produtores que
é preciso uma participação em massa e hoje tivemos aqui
na reunião uma presença maciça de deputados dizendo
como estão as últimas tratativas com relação ao processo
votação do Código Florestal. Eu entendo que a nossa
participação, como produtor, é fundamental.”
Perina Junior concluiu que “o Brasil é uma
potência agrícola e para que essa potência tenha
seu desenvolvimento na plenitude, é importante que
as questões ambientais e produtivas estejam bem
definidas. A modificação do Código Florestal permite
um alinhamento com o desenvolvimento do país”.
Roberto Cestari, vice-presidente da Coplana e
Socicana falou da importância do comprometimento do
produtor. “Estamos num momento fundamental para o
futuro da agricultura e do país. Essa é a hora de todos
os produtores estarem unidos às suas Organizações,
mostrando o que é o agronegócio brasileiro. Nós não
queremos nada além do que é nosso direito. Mais
que isso, estamos também preocupados em produzir
alimentos para uma população que cresce, visando à
máxima sustentabilidade.”
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FORNECEDOR

N

Santa Adélia discute plantio
mecanizado com fornecedor

o dia 23 de março, a Usina
Santa Adélia promoveu a 1ª
Reunião do Fornecedor de
2011. O evento, que teve
por objetivo tratar as tecnologias e o
planejamento do plantio, foi realizado
no auditório da Socicana, em Guariba.
A mecanização da lavoura já é uma
realidade consolidada e a colheita
com máquina não é mais novidade.
Entretanto, o produtor ainda está
conhecendo o novo sistema de plantio.
Depois da colheita, produtor se prepara
para mecanizar o plantio

Spadotto: experiência da Santa Adélia
para auxíliar o produtor

A Santa Adélia realiza o plantio mecanizado desde 2005 e,
com a experiência adquirida, pretende orientar o produtor sobre
as melhores práticas.
A reunião teve como temas: “Plano de manejo”, “Plantio com
distribuidora de mudas”, “Ferrugem alaranjada – acompanhamento
2010 e 2011” e “Tabela do plantio 2011”.
Segundo o diretor Agrícola, Luis Marcelo Spadotto, a Usina
visa a atender, principalmente pequenos e médios fornecedores,
que compõem a maior concentração da unidade. “O sistema
foi pensado, desenvolvido e planejado para este fornecedor. A
Usina tem um know-how, desde 2005. Temos muita segurança
em indicar esse plantio ao fornecedor”, afirmou Spadotto.
Novas variedades são lançadas
depois de 15 anos de pesquisa

COM GASTOXIN B57® VOCÊ NÃO ARMAZENA SÓ GRÃOS, ARMAZENA LUCROS.
Na hora de fumigar seus grãos armazenados e produtos processados você já sabe
com quem contar. Só Gastoxin B57® tem a combinação para o sucesso de qualquer
armazenagem: alto controle de qualidade, ótima relação custo-benefício e eficácia
contra as pragas. É o sucesso e a qualidade que fazem com que Gastoxin B57®
seja solicitado e exportado para mais de cinquenta países, inclusive para os E.U.A.
Armazene com Gastoxin B57® e comprove o resultado.

PABX: (13) 3565-1212 • Vendas: (13) 3565-1208 www.bequisa.com.br
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ADVERTÊNCIAS: Proteção à saúde Humana, Animal e ao Meio Ambiente. Este produto é perigoso à saúde
humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no
rótulo, na bula e na receita ou faça-o a quem não souber ler. Aplique somente as doses recomendadas.
Mantenha afastadas das áreas de aplicação, crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos. Não
coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção
individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Informe-se sobre o Manejo
Integrado de Pragas (MIP). Primeiros Socorros e demais informações, vide o rótulo, bula e a receita.
Evite a contaminação ambiental, preserve a natureza. Não lave as embalagens ou equipamentos em
lagos, fontes, rios e demais corpos d’água. Não reutilize as embalagens vazias. Descarte corretamente
as embalagens e restos ou sobras de produtos. Periculosidade ambiental e demais informações,
vide o rótulo, a bula e a embalagem. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO E SIGA
CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
COPLANA
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TECNOLOGIA

Boleto Eletrônico

Mais uma facilidade para o cooperado da Coopecredi
O Boleto Eletrônico é mais uma facilidade que
está disponível aos cooperados da Coopecredi. O
Débito Direto Autorizado, ou DDA, como é chamado
no sistema financeiro, foi criado pela Febraban
(Federação Brasileira de Bancos) e pretende reduzir
pela metade a impressão de boletos de cobrança em
três anos, diminuir gastos com postagem e tornar
as operações mais seguras: com a visualização
eletrônica evitam-se extravios, fraudes e atrasos no
recebimento dos títulos.
Com o sistema, a emissão dos boletos

de cobrança em papel é substituída por sua
apresentação em forma eletrônica diretamente
no Internet Banking. O cooperado passa a ser
tratado como “Sacado Eletrônico”. Assim, sempre
que alguma loja ou estabelecimento comercial
emitir um boleto com cobrança registrada, o
sistema reconhece o “Sacado Eletrônico” e o
pagamento aparece no seu “Internet Banking”.
O sistema é seguro e segue os mesmos critérios
de confidencialidade existentes na movimentação
da conta, ou seja, só o cooperado tem acesso.

É diferente de Débito Automático

Vale ressaltar que o pagamento não acontece automaticamente. O cooperado entra no site,
identifica quais “boletos” estão abertos naquele mês e autoriza o pagamento. Somente depois
da autorização, o boleto será quitada.

Benefícios para os cooperados

• Rapidez, mobilidade e segurança nos seus pagamentos;
• Visualizando os boletos de cobrança, o cooperado pode quitá-los de modo mais
fácil e rápido;
• Pode agendar o pagamento para que ocorra o débito em sua conta na data prevista;
• A redução de papel promove economia de recursos, de energia e a preservação ambiental.
Para usar o serviço, o cooperado deve se cadastrar como “sacado eletrônico” junto à Coopecredi.

Para mais informações, entre em contato com um atendente do seu PAC.
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NÚCLEOS

Coplana promove reuniões

de Núcleo em Jaboticabal e Dumont
de escolher a variedade certa, e a cultura será
manejada com mais facilidade.”
Para Carmem Izildinha Penariol, coordenadora
do Núcleo, a reunião foi satisfatória. “Houve uma
presença representativa e o cooperado pôde
esclarecer dúvidas.”
Manejo Nutricional
Reunião em Dumont atrai cooperado,
em virtude dos temas

N

o dia 24 de fevereiro, a Coplana
realizou duas reuniões em Núcleos da
Região. Em Jaboticabal, aconteceu
a palestra sobre “Manejo Varietal de
Cana-de-Açúcar”. A outra reunião ocorreu em
Dumont, com uma apresentação sobre “Manejo
Nutricional e Fisiológico para Altas Produtividades
na Cultura da Cana-de-Açúcar”.
Manejo Varietal
A palestra de Jaboticabal, com René de Assis
Sordi, assessor de Tecnologia Agronômica do
Grupo São Martinho, auxiliou para um desempenho
melhor na produção. “O produtor não pode errar na
escolha de variedade. São seis cortes em média.
Tudo está mais competitivo”, comentou.
É importante que o produtor conheça o solo. Em
um ambiente desfavorável, o potencial será mínimo,
com necessidade de uma cana mais rústica. Em
um ambiente propício, é necessário potencializá-lo,
inclusive com a melhor época da colheita.
“Esta reunião, no início do plantio, pode municiar
o produtor de todas essas observações, mas é
importante que ele vá à cooperativa, à Socicana e
à usina onde entrega, conversar com os técnicos.
Assim ele não erra”, concluiu Rene.
O cooperado Rogério Farinelli concorda. “Temos

Em Dumont, a palestra foi ministrada pela
engenheira agrônoma Rebeca Cury Warrique, da
empresa Stoller, uma das parceiras da Coplana.
A agrônoma comentou que numa agricultura
tecnificada, a rentabilidade aumenta através de
cultivares aprimoradas e melhor balanço nutricional.
Rebeca citou que uma das técnicas utilizadas no
manejo fitotécnico é a aplicação de reguladores
vegetais.
Esses biorreguladores são substâncias sintéticas,
similares a grupos de hormônios vegetais. Elas podem
ser aplicadas diretamente nas plantas, visando à
melhor qualidade e maior produção, facilitando até
mesmo a colheita. Com os biorreguladores, explorase melhor o potencial produtivo das culturas.
De acordo com a agrônoma da Stoller, na
cultura da cana-de-açúcar, no Estado de São
Paulo, o uso de biorreguladores tem conseguido
maior crescimento e desenvolvimento vegetal,
aumentando a absorção de água e nutrientes.
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Jaboticabal avalia primeira reunião
do ano como positiva

1º Seminário

sobre Condomínios, Consórcios
e Associações de Produtores

N

o dia 14 de fevereiro, a diretoria da
Coplana e o Núcleo de Desenvolvimento
de Taquaritinga organizaram o
1º
Seminário
sobre
“Sistemas
Compartilhados na Atividade Rural: Condomínios,
Consórcios e Associações de Produtores”. O evento
contou com o apoio da Socicana e reuniu cooperados
e associados.
O objetivo do encontro foi mostrar ao produtor que
este é o momento de se preparar para as mudanças
que ocorrerão na sua lavoura. E quais os tipos de
organizações possíveis.
O coordenador do Núcleo de Taquaritinga, Márcio
Almir Basso, fez a abertura do Seminário. Ele disse
que a Cooperativa está fazendo a parte dela, ao
informar o produtor. Assim, cabe ao cooperado
demonstrar o seu interesse em se organizar para a
sustentabilidade da própria atividade.
A gerente do Departamento Jurídico da Coplana,
Marta Maria Gomes dos Santos, fez uma palestra
sobre os “Aspectos Jurídicos para o Sistema
Compartilhado de Trabalho”. A advogada está à
disposição dos produtores para que possam tirar
dúvidas em relação aos consórcios e condomínios.
Os contatos podem ser feitos na matriz da Coplana,
em Guariba.
Houve também uma palestra sobre “Financiamentos
para Aquisição de Máquinas e Implementos
Agrícolas”, ministrada pelo gerente de Operações
de Crédito da Coopecredi, Luiz Antonio Amistá. Ele
falou das formas de financiamento, mas lembrou que
no momento em que o produtor tiver interesse em
adquirir maquinários deve fazer a consulta no PAC
para identificar quais linhas estarão disponíveis e em
quais condições.
Um relato sobre a “Experiência do Produtor no
Sistema Compartilhado de Trabalho” foi feito pelo então
diretor secretário da Coplana, Victor Magnani. Ele já

Organização dos produtores
será alternativa para sistematização

desenvolve um trabalho com lavoura mecanizada e
pôde dividir com os cooperados as mudanças que
ocorrem na sistematização. Segundo ele, trata-se de
uma nova forma de manejo, muito diferente da atual,
com necessidade de diversas adaptações.
O tema “Estudo Técnico, Econômico e de Logística
de Frentes de Trabalho Compartilhadas para Plantio
e Colheita de Cana”, foi ministrado pelo gerente Geral
da Socicana, César Luiz Gonzales. O gerente também
se colocou à disposição para outras reuniões com os
produtores. Cada nova implantação exigirá um olhar
para a realidade específica da região, características
dos produtores e das propriedades.
O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari
e o superintendente José Arimatéa Calsaverini,
fizeram o encerramento do 1º Seminário. Eles fizeram
um alerta ao produtor, para que se organizem o
quanto antes, pois os novos processos vão exigir
um período para o aprendizado, o que é comum
quando ocorre uma mudança de paradigma como
a que estamos presenciando.
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ENCONTROS ORPLANA

XI Encontro Anual da Orplana

Evento destacou os equívocos do Código Florestal.
Legislação atual pune maioria dos produtores

O

XI Encontro Anual da
Orplana, dia 17/02,
reuniu cerca de 300
produtores, técnicos do
setor sucroenergético, diretores de
Associações da Região Centro-Sul,
imprensa e pesquisadores. O evento
ocorreu no recinto da Feicana/
Feibio, em Araçatuba - SP.
Na abertura, a vicepresidente da Orplana, Maria
Christina Pacheco, representou o
presidente, Ismael Perina Junior.
Christina fez um chamado à classe
produtora para manter a união
em um momento crucial para o
setor, que é a discussão sobre as
mudanças do Código Florestal.
Caso não haja alterações, o
“Código colocará a maioria dos
produtores na ilegalidade. Tudo o
que nós queremos é continuar a
produzir e com sustentabilidade”,
ressaltou Christina.
O deputado federal Aldo
Rebelo, que iria ministrar a
palestra, foi convocado para outra

O presidente da Associação dos Plantadores
de Cana de Araçatuba, Antonio Fernando Girardi,
a vice-presidente da Orplana, Christina Pacheco
e o advogado e palestrante, Luís Moraes

Orplana defende sustentabilidade da
lavoura ao discutir Código Florestal

reunião que tratou da proposta de
mudanças do Código Florestal.
Ele escreveu uma mensagem
aos produtores, em que ressaltou
o equívoco da atual legislação.
“A agricultura se encontra
premida por uma lei anacrônica
e um decreto que a suspende.
O projeto que relatei enfrenta
essa realidade, oferece soluções,
tira os produtores da ilegalidade
e ainda mantém o Brasil com a
mais rígida legislação de proteção
ambiental do mundo”, afirmou
Rebelo em texto enviado à
organização do evento.
O Prof. Luís Carlos Moraes
foi o palestrante, que tratou
do Código. Ele foi requisitado,
junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pela Câmara
dos Deputados, para prestar
assessoria à Comissão Especial
do Código Florestal. O advogado
defende que a manutenção da
legislação atual traz perdas ao
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país, quando reduz a produção.
“O problema não é de falta de
terra, mas de ajuste no território
nacional. Onde está a maior
produção, a maior geração de
riqueza é onde se quer a maior
recomposição (florestal).” Para
o especialista, seria necessário
resolver o problema das áreas
consolidadas sem pensar em
passado histórico.
A outra palestra do dia foi
proferida por Antonio de Pádua
Rodrigues - Diretor Técnico da
Unica (União da Indústria de
Cana-de-Açúcar). Ele falou sobre
a situação do fornecedor de cana
com a consolidação do setor. Ele
ressaltou que será necessário rever
custos, já que a falta de preço nos
anos anteriores fez com que não
houvesse renovação na lavoura.
“Estamos com o mesmo canavial,
mesma tecnologia, mas com 10
toneladas abaixo [em termos de
produtividade por hectare].”

Workshop da Orplana teve a visita
do deputado Mendes Thame

Associações e Orplana discutem avanços para a produção canavieira

O

Workshop da Orplana, realizado de 10 a 12
de março na cidade de São Pedro - SP, e
que reuniu presidentes, diretores, técnicos de
associações e membros da Orplana, recebeu
a visita do deputado federal, Mendes Thame.
Na oportunidade, ele se reuniu com representantes das
Associações para discutir os interesses dos produtores.
Entre os principais temas, o Código Florestal e a proposta
de mudanças no Congresso. Após reunião, o deputado
jantou com todos os presentes.
“O importante é que estão todos mobilizados e
conscientes. Neste momento, se inicia uma nova fase de
negociações para que se consiga um texto que não seja
vetado pela presidente da república, Dilma Rousseff, um
texto que tenha certo consenso do ministro da Agricultura,
Wagner Rossi, da ministra do Meio Ambiente, Izabela
Teixeira, dos deputados das diversas tendências e que
possa, acima de tudo, consolidar a produção agrícola do
país. Se o Brasil quer ser, no futuro, uma potência agrícola
tropical, temos de produzir. Precisamos de um Código
Ambiental e Florestal que permita a produção sustentável.
Esse é o grande desafio, fazer algo que consolide e que
tenha os interesses de preservar os recursos naturais com
os interesses da produção agrícola para alimentar 200
milhões de brasileiros”, ressaltou o deputado.
Segundo Thame, as negociações têm que ser

finalizadas ainda neste semestre. Ele considera que o
setor dos produtores de cana está mobilizado. “Certamente
vamos dar uma contribuição para o Estado de São Paulo
e também para o Brasil”, concluiu Thame.
A visita do deputado
agregou
informações
relevantes ao evento. O
tema deste ano foi “Metas
e desafios para o futuro
e planejamento 2011”.
No workshop, os grupos
traçaram diretrizes para
Thame: defesa do setor para
a tomada de decisão da
manter desenvolvimento do país
Organização. O modelo
Consecana também foi debatido. A primeira palestra foi
ministrada por Luiz Carlos Correia Carvalho, diretor da
Canaplan, e o tema foi “Além do Açúcar e do Etanol: outros
produtos”. Os palestrantes Heitor Massa e Patrícia Herrera,
consultores da IRH, falaram sobre a “Metodologia Grid”.
Outros assuntos foram “Paradigmas do Novo Cenário do
Setor Canavieiro” e “O Futuro da Orplana”. Os integrantes
formaram grupos para o debate. No último dia, as atividades
tiveram como foco o modelo Consecana, a apresentação
dos Trabalhos dos Grupos Técnicos - Agrícola, Industrial e
Econômico - e a avaliação do evento.
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SÉRIE

CONHEÇA O SEU SOLO

1 - Produtividade de cana-de-açúcar em Neossolos Quartzarênicos
Antônio Celso Joaquim e Jorge Luiz Donzelli

1 - Descrição

Os Neossolos Quartzarênicos Órticos (figura 1), antigas Areias Quartzosas,
estão colocados na categoria dos Solos Pouco Desenvolvidos, estando o
perfil em fase de formação. São solos originários de sedimentos aluvionares e
arenitos, que conferem a este solo textura arenosa, muito profundos, uniformes
e soltos, compostos quase que exclusivamente de quartzo. Apresentam teor de
argila inferior a 15% no horizonte “A” e nas camadas subjacentes, classificadas
no triângulo textural de areia e areia franca. Em virtude desta característica a
capacidade de armazenamento de água neste solo é baixa.

0

NEOSSOLO
QUARTZARÊNICO

30

São normalmente de fertilidade natural baixa, predominando os distróficos
e álicos devido à grande quantidade de areia e baixos teores de matéria
50
orgânica. Nesses solos a Matéria Orgânica (MO) tem grande influência no
seu comportamento, atuando em várias características como, por exemplo: na
capacidade de troca de cátions (CTC), disponibilidade de água e agregação
do solo. Essas características são mais presentes na camada superficial, que
deve ser preservada. Portanto, a aplicação de métodos de conservação de solo
que preservem esta camada são fundamentais para a manutenção do potencial
Figura 1
produtivo destes solos. O uso de subprodutos industriais da fabricação de
100+
Neossolo Quartzarênico Órtico
açúcar e etanol e adubação verde, além da manutenção da palha da colheita
da cana sem queima contribuem para o aumento da baixa fertilidade natural destes solos.
Este tipo de solo ocorre nas regiões de Ribeirão Preto, São Carlos, Jaú e Piracicaba em formações derivadas de
sedimentos aluvionares e arenitos Botucatu e Piramboia. No pontal do Paranapanema e noroeste do Paraná, em solos
derivados do arenito da formação Caiuá. Na Região de Andradina em solos derivados de sedimentos aluvionares e
arenitos da Formação Santo Anastácio. Na região Sudoeste de Goiás em solos derivados dos arenitos da formação
Botucatu e cobertura arenosa indiferenciada.
Os associados ao CTC recebem orientação técnica sobre como explorar ao máximo a capacidade produtiva deste
tipo de solo.

2 - Produtividades Alcançadas

No critério Ambiente de Produção Edafoclimáticos, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Canavieira, visando
recomendação varietal, este solo está colocado no ambiente “E” em 5 condições climáticas no Centro Sul (I, II, III,
IV e V), com produtividades médias de 5 cortes abaixo de 80 t/ha. Por isso, a produtividade média esperada, no
primeiro corte pode variar entre 105 TCH e 86 TCH, enquanto que no quinto corte pode variar entre 62 TCH e 48
TCH nos 5 ambientes de produção edafoclimáticos onde ele ocorre.

3 - Alocação Varietal

Atualmente as variedades mais colhidas neste tipo de solo são: SP83-2847, SP81-3250, RB867515 e SP842025. A recomendação técnica de plantio, neste tipo de solo, são as variedades SP83-2847, CTC-9, CTC15, CTC17,
RB867515, PO8862, IACSP93-3046, IACSP94-2094, IAC87-3396 e IAC91-5155.
A alocação correta de variedades deve considerar a distribuição do plantel varietal equilibradamente entre solos
existentes na Associada, procurando colocar as variedades de maior retorno econômico nos solos de ambientes de maior
potencial, deixando os Neossolos Quartzarênicos Órticos (menor potencial), para plantar as variedades mais rústicas.
Antônio Celso Joaquim é pesquisador, Jorge Luiz Donzelli é coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento - Agronomia do CTC
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ATR

Mercado de Cana

CIRCULAR CONSECANA - Nº 17/10

31 de março de 2011

Preços do kg do ATR - março de 2011

A qualidade média da matéria-prima entregue pelos Fornecedores de Cana do Estado de São Paulo, na Safra
2010/2011 foi a seguinte: Cana processada: 108.081.290 toneladas; Pol da Cana = 14,49; Pureza do Caldo =
86,52; Fibra da Cana =13,14; ARC = 0,56; ATR = 143,36 e Fator K = 0,9952.
Para a cana entregue no mês de março, referente à safra 2011/2012, sugere-se adotar o preço médio do referido
mês, que ficou em R$ 0,5192 por kg de ATR, para efeito de pagamento. Os preços dos produtos praticados no
mês de março de 2011 foram:
Mês

ABMI

ABME

AVHP

EAC

EHC

EAI

EHI

EAE

EHE

Março

70,70

45,06

38,65

1596,60

1421,90

1587,80

1443,10

1408,27

1111,20

A seguir, informamos a curva de comercialização praticada na safra 2010/2011 do Açúcar de Mercado Interno
(ABMI), Açúcar de Mercado Externo Branco (ABME), Açúcar VHP de Mercado Externo (AVHP), Etanol Anidro
Carburante (EAC), Etanol Hidratado Carburante (EHC), Etanol Anidro destinado à Industria (EAI), Etanol Hidratado
destinado à Industria (EHI), Etanol Anidro Exportado (EAE) e Etanol Hidratado Exportado (AHE).
MESES

Abril/09
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro/10
Fevereiro
Março
Total

ABMI
8,22
8,69
6,94
9,65
10,12
9,66
10,12
8,18
7,52
6,66
6,59
7,65

100,00

ABME
3,45
4,48
9,12
11,82
28,08
12,32
9,76
9,64
3,31
2,70
2,36
2,96

100,00

AVHP
6,46
10,25
10,80
11,33
11,19
11,95
12,43
7,15
6,48
3,69
3,86
4,41

100,00

EAC

EHC

8,88
9,26

9,31
9,91

6,38
7,33
8,09
7,49
6,60
8,00
7,98
7,96
8,18

13,85

100,00

9,23
9,08
6,88
7,31
6,69
8,37
7,60
9,44
9,79
6,39

100,00

EAI

EHI

6,82
14,98
10,24
10,53
7,71
13,77
8,33
8,29
5,59

6,16
5,08
5,49
7,08
5,85
11,44
10,23
10,83
10,00

3,79
6,00

9,03
9,91

3,95

8,90

100,00

100,00

EAE

EHE

6,77
8,25
6,66
7,30
5,66
7,20
13,22
9,69
13,43

4,86
8,52
8,09
12,52
11,83
8,80
10,35
13,02
7,56

4,22
11,72

5,88

100,00

7,39
5,01

2,05

100,00

A alíquota de IPI apurada pelo CEPEA foi de 3,3976% ajustando o fator para cálculo do preço líquido do Açúcar
de Mercado interno (ABMI) de 0,82111 para 0,82589.
A seguir informamos: o mix de produção e comercialização, os preços de faturamento do açúcar nos mercados
interno e externo, do etanol anidro e hidratado, carburante, destinados à indústria e exportado e os respectivos
preços líquidos médios do Kg de ATR, em R$/kg, por produto, para efeito do ajuste final da safra 2010/2011.
PRODUTO
ABMI – R$/sc
ABME – R$/sc
AVHP – R$/sc
EAC – R$/m3
EHC – R$/m3
EAI – R$/m3
EHI – R$/m3
EAE – R$/m3
EHE – R$/m3
TOTAL

Quantidade
Produto (t)
ATR (t)
5.357.420
5.622.612
3.905.921
4.099.264
14.102.090
14.740.915
4.396.118
7.759.588
8.831.358
14.936.476
201.171
355.087
610.216
1.032.058
534.204
942.923
773.798
1.308.725
50.797.648

Mix de Produção
(%)

R$

ATR

11,07
8,07
29,02
15,28
29,40
0,70
2,03
1,86
2,58

60,51
37,93
33,89
1.138,97
963,13
1.050,68
1.003,32
1.023,11
843,11

0,5667
0,4386
0,3934
0,4007
0,3536
0,3697
0,3684
0,3600
0,3096

100,00

0,4022

O preço médio final do kg de ATR do Estado de São Paulo na Safra 2010/2011 é de R$ 0,4022.
revista COPLANA 27

28 revista COPLANA

