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EDITORIAL

Somos produtores e estamos
enfrentando desafios juntos
Prezado (a) Cooperado (a),

E

sse primeiro semestre está sendo marcado por
acontecimentos que mexeram com a nossa
rotina de forma significativa. A discussão sobre
o Código Florestal no Congresso Nacional mobilizou
um grande contingente de produtores de nossa região
para uma causa que é da Agricultura e é de um país.
A mobilização, não só em Brasília, mas em diversas
cidades, como a ocorrida em Ribeirão Preto, foi uma
demonstração de que a classe produtora, quando está
consciente de seu papel, tem um grande poder de
organização.
Nesse aspecto, eu quero agradecer aos cooperados
e associados da Coplana, Socicana e Coopecredi,
que atenderam ao nosso chamado e entenderam a
relevância de se fazer presentes nos movimentos em
Brasília. É desse jeito que vamos superando desafios.
Se a situação não é a ideal quando estamos juntos,
imaginem se estivéssemos isolados? Nada é fácil e
isso já sabemos, mas o enfrentamento dos problemas,
quando se dá por meio das entidades organizadas,
nos traz resultados melhores, sempre. E nosso quadro
social deu um exemplo, posso dizer, de cidadania.
Quanto à safra da cana, temos expectativas
positivas este ano com relação à remuneração, mas
devo ressaltar que este é o momento de o produtor
organizar ainda melhor a gestão do seu negócio e
poupar ao máximo. Este é o momento de se capitalizar,
preparando-se para o futuro, que não conhecemos, é
claro. Assim, se em um dia está bom, temos que nos
preparar para enfrentar dias ruins lá na frente e a única
forma é capitalizando os negócios.
E quanto à safra de amendoim, este ano foi muito
difícil. Depois de fazer tudo certo, investindo na sua
lavoura, nos tratos culturais e no gerenciamento de
tudo o que significa o amendoim, o produtor se viu de
mãos atadas durante vários dias, impedido de colher.

A chuva castigou a roça e nos prejudicou muito.
Penalizou a todos: Cooperados e Cooperativa.
Essa realidade não foi diferente com a soja e posso
dizer que as perdas foram ainda maiores neste caso.
Uma fatalidade que consumiu energia, trabalho e
recursos financeiros.
Entretanto, quero destacar que a Coplana está
atenta a tudo o que ocorreu e não medirá esforços para
fortalecer a cadeia produtiva do amendoim, além dos
processos relacionados às culturas da soja e também
do milho. Estamos empenhados em aprimorar nosso
atendimento na área comercial, assistência técnica e
estrutura necessária para as culturas de grãos. Quero
fazer um agradecimento especial aos produtores de
amendoim, soja e milho, que confiaram na Cooperativa
e no trabalho de diretores, executivos e demais
membros da equipe. Essa confiança, que é mútua,
nos fará vencer mais esse desafio. Estamos juntos e
esse é o nosso grande diferencial, como empresários
rurais competentes e comprometidos com a produção.

Roberto Cestari

Vice-Presidente da Coplana e Socicana
Diretor Operacional da Coopecredi
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EVENTOS

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 somente no setor
sucroalcooleiro nas regiões Sudeste e Centro-oeste. Além de possuir

A melhor
proteção
do campo
à indústria.

capacidade operacional para desenvolver modelos de atendimento
específicos para usinas em qualquer região do país, a São Francisco Saúde

2

possui experiência na implantação de clínicas próprias, especializadas no
atendimento aos colaboradores do setor sucroalcooleiro.

3

1

5

6

*Através do sistema ABRAMGE.

4

0800 777 9070
www.saofrancisco.com.br

Atendimento rápido e eficaz
próximo a usinas;
Melhor custo-benefício;

7

8

1 e 2 - Mobilização dos produtores em Brasília-DF - integrantes da Coplana, Socicana e Coopecredi foram recebidos pelo presidente da OCB
(Organização das Cooperativas Brasileiras), Márcio Lopes de Freitas Fotos 3 e 4 - O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Atendimento Nacional para
urgências e emergências*;

Wagner Rossi, recebe em seu gabinete, em Brasília, políticos da região e gestores da Coplana, Socicana e Coopecredi. Reunião debateu
mudanças do Código Florestal 5 - O ex-superintendente da Coplana e diretor de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agricultura,
Silvio Borsari Filho, o presidente da Ocesp (Org. das Coop. do Est. de SP), Edivaldo Del Grande, e o presidente da Orplana e da Coopecredi,
Ismael Perina Junior, em Brasília-DF 6 - O supervisor Técnico-Comercial da Coplana, Amauri Frizzas, faz apresentação sobre a importância
e funcionalidade do projeto Cartas de Solo e Ambientes de Produção 7 - Vista aérea da Unidade de Grãos da Coplana, em Jaboticabal.
Previsão de recebimento é de cerca de 2 milhões de sacos de 25 kg de amendoim na safra 2010/2011 8 - Análise no laboratório da Socicana
é importante ferramenta para avaliação da matéria-prima

Foco em medicina preventiva.
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SAFRA AMENDOIM

Amendoim

chuvas estenderam
período da colheita

A

safra do amendoim 2010/2011 iniciou-se em
fevereiro, mas o pico da safra, que deveria
ocorrer em março, foi deslocado para abril
em virtude das chuvas. A estimativa da produção
nacional é de 242,3 mil toneladas, de acordo com
levantamento da Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento).
Nesta safra, foi verificado um aumento de 7,5%
da área plantada no Brasil: de 84,1 mil hectares para
90,4 mil hectares. O Estado de São Paulo, que responde por 80% da produção brasileira, teve crescimento de 11,9%, passando de 55,3 mil hectares, na
safra 2009/2010, para 61,9 mil hectares. Mesmo
com condições climáticas desfavoráveis em março,
a produtividade no Estado paulista deve se manter
próxima ao verificado no ciclo anterior: 3.034 kg/
hectare, de acordo também com projeções da Co-

Cooperados da Coplana plantaram cerca de 14 mil hectares
de amendoim na safra 2010/2011

Produção de amendoim em rotação com cana
é sustentável, gera renda e empregos

nab. Pode-se estimar um comportamento similar ao
ano passado em termos de preços para a saca de
25kg em casca.

Coplana

A Unidade de Grãos da Coplana, em Jaboticabal-SP, região que se consolida como um dos principais
polos produtivos do amendoim, prevê um recebimento por volta de 2 milhões de sacas de 25 kg em casca. A Cooperativa é responsável por 18% da produção
do amendoim no país.
Nesta safra, houve aumento da comercialização
de sementes por parte da Cooperativa, comprovando
o crescimento da área de plantio na região de atuação, devido à maior renovação de canaviais.
São cerca de 200 cooperados os que se dedicam
à cultura em várias regiões do Estado de São Paulo,
principalmente na Alta Mogiana, e até mesmo em
Minas Gerais. Juntos, estes produtores totalizaram
uma área de 14 mil hectares na safra 2010/2011. Na
anterior, eram 9,2 mil hectares.
A Coplana também está realizando um investimento em equipamentos para pós-colheita, que alcança R$ 30 milhões, com o objetivo de expandir
a capacidade de recebimento e processamento do
amendoim.
Com foco no mercado internacional, a Unidade
de Grãos exporta 22 mil toneladas de amendoim por
ano, 50% do que recebe em grãos, o que corresponde a 30% das exportações brasileiras de amendoim.
O armazém da Unidade em Jaboticabal, com 21
mil m2, é o maior do mundo para estocagem de
amendoim em condições ideais de temperatura e
umidade, o que garante qualidade do grão ao longo
de todo o ano.
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Certificação
Internacional

Em dezembro de 2010, a
Coplana conquistou a certificação europeia BRC (British Retail
Consortium), que auxilia na continuidade da exportação ao mercado europeu, onde a Cooperativa
tem seus principais clientes. O
amendoim Coplana é reconhecido como altamente selecionado
com qualidade assegurada, como
avalia o gerente da Divisão de
Grãos, Dejair Minotti. “A obtenção
da norma coloca a Coplana no
rol das empresas que produzem
alimento seguro.” Outros benefícios, segundo Minotti, é que a
BRC induz a empresa a ter uma
evolução de princípios organizacionais, além de servir de base
para novos desafios e qualidade
em crescimento. “Quem não se
adequar à produção segura de
alimentos, está fora do mercado.
A Coplana tem buscado isso, explorando mercados mais remuneradores.”
Prova de que os processos da
Coplana são um modelo para todo
o país foi o trabalho desenvolvido pelo ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Em
abril de 2009, 60 fiscais federais
agropecuários, ligados ao MAPA
e com atuação nos 27 Estados

brasileiros, realizaram um treinamento dentro da Unidade de Grãos. Os
fiscais participaram do curso sobre “Controle Higiênico-Sanitário em Produtos de Origem Vegetal”. Com foco no amendoim e seus subprodutos,
o treinamento serviu para pautar o trabalho de fiscalização das normas de
sanidade, com aplicação em todo o Brasil.

Sustentabilidade

Outro diferencial da cultura, é sua produção em rotação com cana.
O amendoim, na área de atuação da Coplana, é produzido em área de
reforma de canaviais. Mesmo o pequeno produtor de cana teve condições de se tornar um grande produtor de amendoim, arrendando terras
de Usinas. O modelo tem como vantagens a geração de renda adicional
para o produtor e também a geração de empregos. Quanto aos aspectos
de manejo, a cultura do amendoim é altamente benéfica à cultura da
cana, que entra logo em seguida e usufrui de nutrientes deixados pela
leguminosa.

Caminhões aguardam no pátio da Unidade de Grãos para
descarregar amendoim. Recebimento estimado pela Cooperativa
é de cerca de 2 milhões de sacos de 25 kg
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TECNOLOGIA

Amendoim - presidente

da americana KMC avalia produção
de máquina no Brasil

N

o dia 13 de abril, a Divisão de Grãos da Coplana recebeu a visita de Bennie Branch, atual presidente da empresa americana KMC.
Branch é engenheiro e projetista da máquina colhedeira de amendoim mais usada nos Estados Unidos.
O executivo avalia a possibilidade de a máquina ser
produzida em Dumont-SP. A KMC é hoje gerida
pelos próprios funcionários, que se alternam na direção.
A reunião teve por objetivo discutir alternativas
para que as máquinas atendam às condições encontradas pelos produtores da região. Na reunião,
os gestores discutiram a necessidade de uma máquina menor sem perda de eficiência. Um equipamento mais compacto seria adequado às constantes
mudanças de área, devido ao sistema de produção.
Segundo o gerente da Divisão de Grãos, Dejair
Minotti, a máquina deverá ser projetada para as adversidades e particularidades encontradas no Brasil.
O gerente lembra que há condições de solo e clima que não podem ser contornadas. Para tornar a
máquina mais acessível, a KMC e a empresa BM
Dumont estudam a possibilidade de fazer uma jointventure.
Segundo Pedro Faria, da empresa Cultivar, as

KMC e Coplana discutem alternativas
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Novas tecnologias devem auxiliar
o produtor de amendoim

dúvidas e desconfianças com as mudanças são semelhantes as da época da entrada dos arrancadores,
que estão no mercado desde 1998 e se constituíram
num avanço no cultivo do amendoim rasteiro. O co-operado Walter Luiz de Souza lembrou que um passo importante na melhoria da colheita seria o aprimoramento dos mexedores, máquinas que recompõem
a leira para melhor recolhimento.
O cooperado Franklin Polegato comentou sobre
as adversidades deste ano, em relação ao grande
volume de chuvas. Assim, seria importante acelerar o
processo de melhorias.
A vinda da KMC ao Brasil deve resultar em aumento da competitividade e investimentos em novas
tecnologias para a cultura. A máquina que está no
Brasil atualmente colhe quatro ou duas leiras, mas
é muito larga. Busca-se, portanto, uma máquina de
corpo mais estreito para as áreas de rotação com
cana. Segundo o presidente da empresa, a KMC
somente deverá desenvolver uma máquina que demonstre condições de trabalho com qualidade e rendimento.
Ao concluir o encontro, o vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari, destacou a importância das
parcerias e se comprometeu com total apoio para o
desenvolvimento de novas tecnologias.
revista COPLANA 9

SOJA

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/02/2011 a 28/02/2011
Emissão: 20/04/2011

Coplana promove
Dia de Campo sobre
variedades de soja

ATIVO
CIRCULANTE

Variedades de ciclos precoces de soja
são necessárias para rotação
com cana-de-açúcar na região

7.981.128,20 		

9.860.327,04

CIRCULANTE

200.813,44

		 DISPONÍVEL

7.964.008,52 			 CIRCULANTE

		 NUMERÁRIO

15,54 			 FORNECEDORES

93.081,81

		 BANCOS C/ MOVIMENTO

1.212,54 			 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

25.052,88

		 BANCOS C/ APLICAÇÃO

7.962.780,44 			 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

16.835,21

17.119,68 			 IMPOSTO A RECOLHER

5.099,78

		 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(3.930,18) 			 PROVISÕES

60.743,76

		 CONTAS A RECEBER

21.049,86 		

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

NÃO CIRCULANTE

A

VALOR TOTAL

PASSIVO

9.860.327,04

200.813,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.659.513,60

1.879.198,84 			 RESERVA DE CAPITAL

8.543.797,71

		 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4.000,00 			 RESERVA DE CAPITAL

59.504,86

		 OUTROS CRÉDITOS

4.000,00 			 RESERVAS DO IMOBILIZADO

8.484.292,85

PERMANENTE

Coplana, em parceria com o corpo técnico das
empresas Nidera Sementes e Monsanto, realizou, no dia 10 de março, o Dia de Campo
sobre “Variedades de soja transgênica para o plantio
em rotação com cana-de-açúcar”. A iniciativa ocorreu
em Matão-SP. A área com os experimentos foi cedida pelo cooperado Azael Pizzolato Junior. No local,
foram plantadas 13 cultivares de soja com características diversas, em uma área de 1,5 hectare.
Pizzolato Junior comentou que ao ceder áreas para

PASSIVO

VALOR TOTAL

ATIVO

1.875.198,84 		

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.216.207,18

		 INVESTIMENTOS

435.406,46 			 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

		 IMOBILIZADO

220.938,34 		

		 OUTROS IMOBILIZADOS

2.646,88 			 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

(100.491,29)

1.216.207,16 			 DEFICIT DO EXERCICIO

(100.491,29)

IMOBILIZADO - AVALIADO

1.216.207,18

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

(100.491,29)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 9.860.327,04 (nove
milhoes, oitocentos e sessenta mil, trezentos e vinte e sete Reais e quatro 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, 28 de fevereiro de 2011.

Dia de Campo reuniu corpo técnico
da Cooperativa e produtores de soja

experimentos, o produtor verifica de perto o comportamento da lavoura. “Acompanhar o desenvolvimento
da cultura auxilia na tomada de decisão e traz conhecimento sobre como é o ciclo. É importante o produtor
ver in loco qual variedade está despontando melhor.
Além disso, ao ceder áreas, que no meu caso foram
para a soja, acabamos contribuindo com o desenvolvimento da cultura na região, que é uma alternativa à
cana-de-açúcar.”
Segundo o supervisor de desenvolvimento técnico-comercial da Coplana, Amauri Frizzas, para viabilizar
o plantio de soja na região de Guariba é necessário o
cultivo de variedades de ciclos precoces. “Desta forma,
o Dia de Campo foi montado com diferentes cultivares
de ciclos precoces para que o produtor tenha uma
ideia do comportamento e potencial produtivo de cada
uma.”
O representante técnico-comercial da Nidera Sementes, André Ferreira do Nascimento, falou da parceria com a Coplana. “A Cooperativa é uma empresa
referência no mercado hoje, principalmente aqui nessa
região.” A representante de licenciamento de soja da
Monsanto, Vanessa Quagliarello, comentou que eventos como o Dia de Campo permitem, ao agricultor, conhecer o comportamento de variedades em diferentes
condições de plantio.
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Ismael Perina Junior
Presidente

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2011
em Milhares
ATIVO

31/03/2011

31/03/2010

CIRCULANTE			
DISPONÍVEL
		 Caixa e Bancos
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Títulos de Renda Fixa
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Centralização Financeira-Cooperativas
OPERAÇÕES DE CREDITO
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

649.289
819
819
49.120
49.120
381.281
381.281
212.778
53.033
160.326
51
(632)
5.291
5.291

484.253
211
211
154.898
154.898
162.573
162.573
163.593
45.621
118.816
51
(894)
2.978
2.978

125.818
115.092
74.932
714
33
1.968
37.387
59

110.844
104.137
81.608
759
42
21.628
99

10.725
8.912
2.993
5.919
1.814
1.814

6.707
5.533
899
4.633
1.174
1.174

TOTAL DO ATIVO

775.106

595.097

PASSIVO

31/03/2011

31/03/2010

CIRCULANTE			
DEPÓSITOS
		 Depósitos a Vista
		 Depósitos a Prazo
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS		
Fates
		 Cotas de Capital a pagar
OBRIGAÇÕES FINANCIAMENTOS REPASSES		
Crédito Rural - Securitização
		 Financiamentos Rurais Repasses
OBRIGAÇÕES FISCAIS
Impostos e Contribuições s/Salários
Outras Obrigações
Despesas com Pessoal
		 Credores Diversos
		 Passivos Trabalhistas
		 Provisão PIS
		 Outras obrigações
			
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
		 Financiamentos Rurais Repasses
		 Crédito Rural - Securitização
		 Depósitos Judiciais (COFINS)
		 Depósitos Judiciais (IRRF s/Aplic. Financeira)
			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		 Capital Social de Domiciliados no Pais
		 Reserva Legal
		 Reservas Estatutárias
		 Reserva Especial p/Financiamento
		 Sobras do exercício anterior
		 Sobras acumuladas no exercício de atual

545.432
379.122
11.148
367.974
2.368
2.019
349
161.873
51
161.822
163
163
1.906
523
624
38
721
-

400.452
267.272
11.662
255.610
1.353
1.316
37
121.418
51
121.367
88
88
10.320
444
151
9.725

137.846
137.846
97.348
714
1.968
37.817

122.845
122.845
101.392
759
20.695

91.828
57.042
20.566
1.715
8.247
748
3.509

71.801
52.344
11.482
5.247
307
2.421

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

775.106

595.097

Ismael Perina Junior
Diretor Presidente

Marcos Francisco de Moraes
Contador CRC 1SP239541/O-1
CPF 044.787.358-08
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CERTIFICAÇÃO
MEIO AMBIENTE

Primeiros meses do ano
têm Semana da Água e 5 etapas
do Reflorestando as Nascentes

O

CEA (Centro de Educação Ambiental) e o
Saaej (Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Jaboticabal) realizaram, entre os dias 21 e
24 de março, a Semana da Água de 2011. A Coplana, a Socicana, a Coopecredi e a Polícia Ambiental
são parceiras na iniciativa.
Durante quatro dias, oito escolas municipais e
duas entidades assistenciais participaram da programação, que contou com visitas ao Bosque Municipal
Carlos Buck.
O bosque é o último resquício de Mata Atlântica
existente no município e possui uma área de 52 mil
m2, onde estão 2 mil árvores, com cerca de 80 espécies diferentes.
O secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente de Jaboticabal, Fábio Trevisoli, fez um balanço do evento. “O CEA tem como meta fazer todas
as semanas ambientais, trazendo escolas, crianças
e jovens, com seus coordenadores e professores.”
A Coplana expôs um aquecedor solar feito com
garrafas PET, materiais produzidos a partir da reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos, e

Semana da Água teve apresentações
sobre preservação ambiental

mostrou a necessidade da tríplice lavagem das embalagens ainda no campo.
O soldado da Polícia Militar Ambiental de Jaboticabal, Carlos Donizeti da Silva, explicou que a função da polícia não é somente autuar em casos de
irregularidade, mas também prevenir. “Nosso trabalho
também é a prevenção e a educação ambiental em
escolas, entidades diversas e propriedades rurais. A
orientação é muito importante.”

Problemas de
abastecimento em 2015

De acordo com um levantamento feito pela ANA

(Agência Nacional de Águas), 55% dos municípios

Estudantes observam aquecedor solar da
Coplana produzido com garrafas plásticas

brasileiros apresentarão déficit de abastecimento de
água em 2015. A Agência estima que são necessários investimentos de R$ 22,2 bilhões para evitar
o risco de um colapso total até 2025. Dos 5.565
municípios brasileiros, 16% apresentam algum problema de abastecimento. Além da poluição dos recursos hídricos e o uso da água de forma desmedida,
os investimentos em infra-estrutura muitas vezes não
acompanham a demanda por saneamento.
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Reflorestando
as Nascentes

O aluno da Escola Municipal de Ensino Básico Prof.
Milton Mattos Braga, Samuel
Faria de Oliveira, 9 anos, citou a importância da preservação.
“É necessário que cuidemos do meio ambiente. Não
podemos destruir a natureza
porque dependemos diretamente dela para sobreviver. É
importante preservar os rios,
para que os peixes não morram e nem podemos poluir a
água, já que também necessitamos dela.”

No dia 13 de abril, ocorreu a
71ª etapa do Projeto de Educação e Recuperação Ambiental
Reflorestando as Nascentes –
Meta 100%. Esta foi a 5ª etapa
de 2011, com o plantio de 1.200
mudas na Fazenda Santa Rita,
propriedade de Benito M. Marana, próxima ao distrito de Lusitânia, em Jaboticabal. Alunos
da Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) participaram do plantio.
No dia 7 de janeiro, havia
ocorrido o primeiro plantio do
ano, na fazenda Frutal, do produtor Arlindo Cestari, com 700
mudas. No dia 16 do mesmo
mês, foram plantadas 1.400
mudas na propriedade da família Minari. No dia 24 de fevereiro, 1.500 mudas foram
plantadas no Sítio Vila Nova, do
produtor José Zuquetti Sobri-

nho. E no dia 24 de março, o 4º
plantio do ano, na Fazenda Palmital, propriedade da família Sitta,
com 900 mudas. Criado em setembro de 2005, o projeto já contabiliza o plantio de 72.063 mudas
de árvores nativas e frutíferas.
A Polícia Ambiental, em conjunto com a Secretaria de Agricultura coordena o trabalho. A Coplana realiza a gestão operacional.
Fazem parte também: Prefeitura
de Jaboticabal, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
de Jaboticabal, Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Jaboticabal,
Coopecredi, Socicana, Sindicato
Rural de Jaboticabal, Usinas São
Martinho, Santa Adélia, Cosan Unidade Bonfim, Unesp - Campus
de Jaboticabal, Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral),
Rotary Club, Lions Club, Loja Maçônica, Jabotur, JHC, Oxiquímica,
Stéfani Comercial, Neomarc Comunicação e produtores rurais.

“Aprendi hoje que não
devemos jogar lixo nos rios,
para não prejudicar o meio
ambiente. Poluindo os rios,
diminuímos a quantidade de
oxigênio na água e matamos
os peixes. Temos de preservar também as plantas e não
matar os animais. É bom lembrar que tudo o que comemos
vem da natureza”, comentou
a estudante Caroline Lima
Gonçalves, 10 anos.
Caminhada no Bosque Municipal
foi ponto alto da Semana da Água
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CÓDIGO
CERTIFICAÇÃO
FLORESTAL

Mobilização em Brasília
reúne produtores de todo o país

O

dia 5 de abril de 2011 foi considerado um
marco para a agricultura brasileira, no que
se refere à capacidade de mobilização. Foi
neste dia que produtores de todo o país se reuniram
em Brasília-DF, em uma grande manifestação para
reivindicar, aos congressistas, agilidade na votação
das mudanças do Código Florestal.
Da região, mais de 50 pessoas, entre diretores
e produtores da Coplana, Socicana e Coopecredi
engrossaram o movimento. A iniciativa foi promovida pela Frente Parlamentar da Agropecuária e pela
CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pe-

cuária do Brasil. Segundo a organização do evento,
25 mil pessoas participaram da concentração em
frente ao Congresso Nacional. Ao longo do dia, deputados e lideranças de diversas regiões fizeram
discursos em defesa das mudanças.

Substitutivo

O relatório do deputado federal Aldo Rebelo, (PC
do B-SP), foi aprovado em julho de 2010 numa comissão especial e o projeto continua em tramitação
no Congresso. Segundo o deputado, o movimento
expôs a preocupação de agricultores e de outros se-

Cerca de 25 mil produtores participaram em Brasília de manifestação
para reivindicar mudanças no Código Florestal
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Reunidos: produtores demonstram capacidade de mobilização

tores. “Eu avalio [o movimento]
como uma grande demonstração
da preocupação dos agricultores
com a legislação do país. As pessoas que se dedicam a produzir
riquezas para o nosso país estão
na ilegalidade por conta de uma
legislação inadequada e incapaz
de resolver a situação ambiental
e da agricultura. Há aqui também trabalhadores metalúrgicos,
que produzem máquinas agrícolas, preocupados com seus empregos. Isso exige do Congresso
uma decisão rápida.”
O ministro da Agricultura, Pecuária e Aba stecimento, Wagner
Rossi, recebeu, em seu gabinete, diretores da Coplana, Socicana e Coopecredi, além de
prefeitos da região. “A minha expectativa é que haja a construção
de um consenso o mais amplo
possível. Precisamos resolver o
grande problema da agricultura,
hoje, que é a insegurança jurídica. Queremos paz no campo.”

Acompanhe outros
depoimentos

Da esp. para a dir.: os prefeitos de Dumont, Adelino da Silva Carneiro, e Jaboticabal,
José Carlos Hori, o vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari, o ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, o presidente da Ocesp, Edivaldo
Del Grande, o secretário de Produção e Agroenergia do ministério da Agricultura,
Manoel Bertone, o presidente da Coopecredi e Orplana, Ismael Perina Junior e o
prefeito de Sertãozinho, Nério Costa

O deputado federal Aldo Rebello durante discurso em que
defende os produtores
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“Os produtores não conseguem cumprir a atual legislação emendada e remendada
por um número quase infinito de
portarias e decretos, colocando
em risco a produção e o produtor. Não há mecanismos e normativas eficientes para uma boa
gestão ambiental. Necessitamos
de um Código Florestal moderno,
que contemple a produção agrícola e a conservação ambiental.
Ismael Perina Junior,
Presidente da Coopecredi
“O relatório seria de grande
importância, pois colocaria os
agricultores na legalidade. Do
jeito que o Código está hoje, a
maioria dos produtores está irregular. Precisamos disso. Com
segurança jurídica, haverá mais
investimentos e incentivos ao setor, que aguarda alguma definição.”
Francisco A. de Laurentiis Filho,
Presidente da Coplana
“Se não houver mudanças,
a partir de junho, a maioria dos
produtores estará na ilegalidade. Não podemos permitir isso,
principalmente em relação a um
setor tão importante para o desenvolvimento do país.”
Roberto Cestari,
Vice-presidente da Coplana

Em Brasília, o presidente da Org. das
Coop. Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas,
reuniu-se com os produtores da Coplana,
Socicana e Coopecredi

Laboratório da Socicana
O vice-presidente da Coplana e Socicana, Roberto Cestari,
o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e o prefeito
municipal de Guariba, Herminio de Laurentiz Neto

“O grande resultado com a
votação será entender o que
está valendo, e o produtor
poder cumprir as normas. O
código hoje mostra que 29%
do território nacional são ocupados por agricultura, cidades
e estradas, ou seja, um percentual reduzido. Com a mudança, haverá mais áreas para
a agricultura, com segurança
jurídica.”
Delson Luiz Palazzo,
Presidente da Socicana
“A matéria está muito bem
discutida e madura. O Congresso está preparado e a opinião pública sabe o que quer. ”
Márcio Lopes de Freitas,
Presidente OCB
(Org. das Coop. Brasileiras)
Hoje, cerca de 90% dos
produtores estão ilegais, ou
seja, a legislação não é coerente. As áreas já consolidadas devem ser contempladas.
A maior fonte de renda do país
é o agronegócio. Com mudanças na legislação, ganham o
produtor, a sociedade em geral e o país como um todo”.
Ricardo Bellodi Bueno,
Presidente do Sindicato
Rural de Jaboticabal
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“Não há quem não reconheça o mérito do produtor. Durante muitos anos, sofremos muitas
pressões de ONGs, que falavam
sozinhas, porque o setor se omitiu. Mas isso já mudou. O setor
está organizado e se comunica
melhor com a população.”
Manoel Ortolan,
Presidente da Canaoeste
(Associação de Sertãozinho)
“A aprovação das mudanças
será um conquista para a agricultura. Quando a agricultura vai
mal, o comércio vai mal, a indústria e a construção civil sentem. A agricultura é o carro chefe
da nossa economia.”
José Carlos Hori,
Prefeito Jaboticabal
Seria um retrocesso perder
20% da área com reflorestamento. Nessas áreas, o que deveria
ser feito é a recuperação de nascentes e matas ciliares, isso é
inquestionável. O governo deve
restringir a ocupação em reservas nativas, como no norte do
país, transformando-as até mesmo em reserva natural da humanidade.”
Herminio de Laurentiz Neto,
Prefeito de Guariba

auxilia fornecedor sobre período
correto de colheita da cana-de-açúcar

O

Associação mantém serviço gratuito ao associado

s laboratórios, que determinam o teor de sacarose através de análise,
têm sido grandes aliados do produtor de cana-de-açúcar durante
as safras. A Socicana (Associação dos Fornecedores de Cana
de Guariba) mantém um laboratório à disposição dos associados,
em que verifica a qualidade e a
quantidade de sacarose presente na matéria-prima, indicando a
eficiência de recuperação no processo industrial e o pagamento da
cana dos fornecedores. Os processos de pré-análises não têm
custo ao associado.
“O associado deve nos trazer
amostras da cana colhida para a
pré-análise. Verificamos vários fatores relativos à matéria-prima e,
posteriormente, vamos orientá-lo
sobre qual será o melhor período
de colheita”, explicou a responsável pelo laboratório da Socicana, Regiane Chianezi. A análise
feita no laboratório da Associação
segue os mesmos procedimentos
das unidades industriais.
Na pré-análise, são avaliados
os níveis de açúcares redutores,
a porcentagem da fibra, pureza e
umidade. Ao colher a cana fora
do ponto ótimo de maturação, o
produtor é prejudicado na hora da

A responsável pelo laboratório da Socicana, Regiane
Chianezi, realiza procedimento de pré-análise da cana

remuneração, já que a lavoura
não atingiu o máximo de produtividade. “Cada variedade de cana
tem uma época certa de colheita.
Dessa maneira, é importante que
o produtor conheça a sua lavoura e isso pode ser feito através
da pré-análise no laboratório da
Socicana, sem custos adicionais”,
comenta Chianezi.

auditoria junto aos laboratórios de
sacarose mantidos pelas usinas.
As amostras de cana do fornecedor
são comparadas e conferidas. “Os
fiscais vão até as usinas da nossa
área de atuação [próximas a Guariba], vão aos laboratórios, verificam
os equipamentos e se os analistas
estão fazendo corretamente as análises”, concluiu.

A Socicana realiza também
um trabalho de fiscalização e

Mais informações sobre as
análises da matéria-prima pelo
telefone: (16) 3251-9245.

Fiscalização
nas usinas
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Carta de Solos

CARTA DE SOLOS

Coplana e Socicana finalizam

projeto de Carta de Solos safra 2010/2011

Gestores, diretores da Coplana e Socicana, Corpo Técnico da Cooperativa e
produtores, durante a entrega da Carta de Solos e Ambientes de Produção

A

Coplana, em parceria com a Socicana e o CTC
(Centro de Tecnologia Canavieira), concluiu os
trabalhos relativos à segunda etapa do projeto
de Carta de Solos e Ambientes de Produção, safra
2010/2011.
A entrega dos mapas, com as informações técnicas
ocorreu no dia 18 de abril, no auditório da Associação,
em Guariba-SP.
Nesta segunda fase do projeto, nove produtores
foram selecionados: José Antonio Rossato, Delson
Luiz Palazzo, Roberto Cestari, Ismael Perina Junior,
Ricardo Bellodi Bueno, Waldemar Cestari, Carlos
Guide, Manoel S. Carneiro e Luiz Joaquim Donegá.
No total, foram mapeadas 17 propriedades. O objetivo
Sudeste e Centro-Oeste

Agrissolos
Vermelhos, ou
Latossolos Vermelhos,
Agrissolos
Latossolo Vermelho-Amarelos
Vermelho-Amarelos
ou Latossolos Amarelos
ou Agrissolos
Amarelos

Neossolos
Litólicos

Neossolos
Quartzênicos

Nitosslos
Vermelhos
férricos
Neossolos
Litólicos

Latossolos
Vermelhos férricos

Sequência de solos na paisagem das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil
(Fonte: Prado, 2007)

da Cooperativa e da Associação é beneficiar todos os
cooperados e associados nos próximos anos.
A Associação solicitou, junto às unidades industriais
da região de atuação, mapas georreferenciados dos
fornecedores que fossem vinculados à Cooperativa
e à Associação. Com a colaboração da usina São
Martinho, os produtores foram convidados a participar,
desde que atendessem a diversas exigências para a
obtenção da Carta de Solos.
O supervisor Técnico-Comercial da Coplana, Amauri
Frizzas, apresentou o tema e falou da funcionalidade do
projeto. “A Carta de Solos é uma valiosa ferramenta ao
produtor. Ele passa a conhecer o tipo de solo de sua
propriedade, o que permite a alocação adequada da
variedade, de acordo com o ambiente de produção que
consta no mapa. Isso possibilita também um melhor
planejamento da safra e o aumento da produtividade.”
O vice-presidente da Coplana e Socicana, Roberto
Cestari, enalteceu o trabalho do Departamento TécnicoComercial da Cooperativa e também da Associação.
“Há vários anos venho falando que a tecnologia está
se aperfeiçoando e temos de buscar isso no nosso dia
a dia. A Carta de Solos é um trabalho extremamente
necessário, que foi possível graças ao empenho de
Coplana, Socicana e CTC. O investimento que fizemos,
visa a um aumento da produção nas propriedades.”
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O presidente da Socicana,
Delson Luiz Palazzo, parabenizou
toda a equipe. “Estou muito
satisfeito em entregar a Carta de
Solos para todos os produtores que
estiveram aqui. Esse material é de
grande importância e contribuirá
para que o produtor tenha uma
maior produtividade, reduzindo seu
custo de produção.”
O cooperado Ricardo Bueno
falou dos benefícios. “O produtor
que tem um produto desses em
mãos tem grandes vantagens e
isso praticamente a custo zero,
já que a disponibilização da Carta
de Solos foi realizada através de
uma parceria. O cooperado tem
que contribuir e ser ativo dentro da
entidade que o representa.”
O secretário do Núcleo de
Desenvolvimento de Jaboticabal
da Coplana, José Antonio Rossato
Junior, lembrou que a ideia de
disponibilizar a Carta de Solos
e Ambientes de Produção aos
cooperados teve início a partir
de uma visita do Núcleo Jovem
ao CTC, em Piracicaba-SP, em
2009. “A partir disso, fizemos
reuniões com os coordenadores
de núcleos da Coplana e
verificamos a possibilidade de os
produtores serem beneficiados
com essa tecnologia. E ao final,
conseguimos.”
Rossato
Junior
também
enalteceu a importância da
conclusão do trabalho. “Poder
conhecer toda a área da minha
propriedade, com suas respectivas
características, era um sonho. Eu
via em usinas da região esse tipo
de tecnologia e imaginava em ter
algo semelhante em mãos, pois
é o alicerce de tudo. O produtor
suspeita que na propriedade tem
um determinado tipo de ambiente,
mas sem uma comprovação.
Isso já aconteceu comigo e me

Unidades de Mapeamento, Descrição e Área

GXa1.1. GLEISSOLO HÁLPICO Áltico, textura argilosa. (1,86ha)
LAw1.1. LATOSSOLO AMARELO Ácrico, textura argilosa. (0,87ha)
LVd1.1. LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, textura argilosa. (189,91ha)
LVd1.4. LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, textura argilosa, SB<1. (103,5ha)
LVdf1.1. LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico, textura argilosa. (179,47ha)
LVof1.1. LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico, textura argilosa. (31,25ha)
LVwf1.1. LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico, textura argilosa. (17,79ha)
LVAd2.1. LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico, textura média 1 ou
média 1/argilosa, (2,89ha)
LVAo1.1. LATOSSLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico, textura argilosa, (27,61ha)

Ambientes de Produção Edafoclimáticos

Ambiente, Potencial de Produtividade e Área
A-II, alto-muito alto, (58,86ha)
B-II, alto, (369,39ha)
C-II, médio-alto, (125,06ha)
F-II, -, (1,86ha)

equivoquei. Agora, tenho todo o trabalho em mãos, e isso me ajudará na
alocação das variedades com os ambientes de produção que tenho na
propriedade.”
O superintendente da Coplana, José Arimatéa Calsaverini, disse que “o
projeto Carta de Solos teve origem democrática. A ideia veio das bases,
dos núcleos mantidos pela Cooperativa. O Núcleo Jovem trouxe essa idéia,
que foi aprovada por unanimidade em reunião”.
O gerente da Divisão Comercial, Ednel Alvando Constant, citou a
necessidade dos produtores buscarem a tecnologia, como ferramenta para
tomada de decisões. “Infelizmente hoje, há produtores que ainda resistem
em fazer uma análise de solo. O produtor procura o vizinho para saber o
quanto de adubo vai aplicar. Isso é inconcebível.” Ele finalizou dizendo que a
Coplana não vai parar de investir em tecnologia, visando ao aperfeiçoamento
dos processos e oferecendo benefícios aos cooperados.

Carta de Solos e Ambientes de Produção

O projeto Carta de Solos e Ambientes de Produção classifica os solos
de acordo com suas características morfológicas, químicas e texturais.
A classificação ocorre após a descrição da cor e textura, estrutura e
consistência, análise química dos elementos em três camadas do solo.
As variações ocorrem de A (alto potencial) a E (baixo potencial). Já os
ambientes de produção são definidos pela interação de dois fatores: tipo
de solo e produtividade das variedades de cana-de-açúcar.
Com a adoção dessa tecnologia, os fornecedores têm a oportunidade
de utilizar de forma otimizada os solos, aumentando a produtividade.
No projeto piloto realizado pela Coplana, Socicana e CTC, a fazenda
Santa Olívia, propriedade de Murilo Morelli, foi selecionada. Nesta primeira
fase, o objetivo foi checar o funcionamento, os custos, procedimentos a
serem adotados, dentre outros aspectos.
Dentre as vantagens da Carta de Solos e Ambientes de Produção,
estão: melhor manejo de variedades de cana-de-açúcar; maior preparo
e conservação de solos; planejamento de épocas de plantio e colheita;
sistematização de talhões; e planejamento para a tomada de decisões
nas atividades agrícolas.
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SAÚDE ANIMAL

Reunião em Taquaritinga

discute importância
da vacinação e saúde animal

Campanha contra
Febre Aftosa

A

O

Coplana e a UCB Saúde Animal, de Jaboticabal, promoveram uma palestra técnica
visando à Campanha de Vacinação Contra
a Febre Aftosa e o manejo adequado para manter a
sanidade dos rebanhos. A reunião ocorreu no dia 14
de abril, no Núcleo de Desenvolvimento de Taquaritinga e contou com a participação de cooperados
e vendedores de insumos pecuários das filiais de
Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis.
Leandro Braga, gerente regional da UCB, falou
sobre a qualidade de produtos nacionais e estrangeiros na área de saúde animal: “A diferença de um
produto fabricado no Brasil para um produzido por
uma multinacional é basicamente o preço. O Brasil tem indústrias que fazem produtos de excelente
qualidade”.
Um dos temas abordados durante a apresentação foi a necessidade do uso de vermífugos em
determinados períodos do ano. “Ao vermifugar uma
vaca, o produtor está protegendo também o bezer-

Os vendedores da filial de Taquaritinga, Edilson
Rossi e Eunice Roms Guandalini, o ger. regional da
UCB, Leandro Braga, e o responsável pelo setor de
Ins. Pecuários da Coplana, Waldyr Foresti

Produtores e vendendores de insumos pecuários da Cooperativa
acompanham palestra sobre vacinação e saúde animal

ro. Toda vez que um animal contaminado defeca,
contamina o pasto, o que contaminará o rebanho
que estiver no local. O correto é que o produtor
aplique o vermífugo em todo o rebanho. Esse é um
investimento que traz benefícios tanto para os animais quanto para a propriedade”, concluiu Braga.
O zootecnista e responsável pelo setor de Insumos Pecuários da Coplana, Waldyr Ângelo Foresti
Júnior, orientou o produtor a fazer um programa sanitário. A iniciativa consiste em um conjunto de atividades veterinárias planejadas e direcionadas para
a prevenção e manutenção da saúde dos rebanhos.
“Esse programa envolve o controle sanitário preventivo, com vacinações e combate de parasitas interiores e exteriores. A Coplana está apta a orientar
os controles, bem como informar os programas de
vacinação.”
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou a primeira etapa do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa no dia 1º de maio. A campanha
segue até o dia 31 deste mês. A segunda fase da
vacinação acontece no mês de novembro.
A doença afeta principalmente os rebanhos bovinos e bubalinos e, quando identificada, gera restrições ao comércio interno e externo de carnes e
derivados. A estimativa do Ministério é que sejam
disponibilizadas aproximadamente 560 milhões de
doses em todo o Brasil em 2011. O rebanho brasileiro está estimado em 208 milhões de cabeças.
A forma mais eficiente de prevenir a febre aftosa é através da vacinação, que é obrigatória, bem
como a sua comprovação junto aos escritórios do
Ministério da Agricultura.
Em caso de não vacinação, o produtor será multado em R$ 96,09 por cabeça, além de não poder
transportar os animais para qualquer finalidade.
O zootecnista e responsável pelo setor de Insumos Pecuários da Coplana, Waldyr Ângelo Foresti
Júnior, lembrou que além de atender à legislação, a
vacinação é necessária para que o produtor possa
comercializar a carne tanto nos mercados interno,
quanto no internacional.
De acordo com um comunicado do ministério,
“a saúde do rebanho nacional é fundamental para
garantir bom desempenho da cadeia produtiva e

desenvolvimento da pecuária brasileira, além da
importância para a preservação da saúde pública”.

A doença

A febre aftosa é uma doença causada por um
vírus que atinge os bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e caprinos. Entre os sintomas, estão: febre,
aftas na boca e feridas nos cascos. Isso interfere
na alimentação e locomoção dos animais, causando
uma rápida perda de peso e queda na produção de
leite. Além disso, a doença é altamente contagiosa
entre os animais. Ela provoca sérios prejuízos aos
produtores com a rejeição da carne bovina e de
seus derivados pelo mercado, principalmente nos
países já reconhecidos como áreas livres de febre
aftosa.

Classificação

Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, no Brasil, 15 estados são reconhecidos como
livres de febre aftosa com vacinação: Acre, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.
Mais informações sobre a 1ª etapa da Campanha
da Febre Aftosa, entre em contato com o Setor de
Insumos Pecuários da Coplana - (16) 3209 9035.

Mais informações sobre o manejo dos rebanhos,
entre em contato com o Setor de Insumos
Pecuários da Coplana - (16) 3209 9035.
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RANKING

Coopecredi se mantém

entre as dez maiores
cooperativas de crédito do Brasil

A

Coopecredi (Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana
da Zona de Guariba) manteve a 9ª colocação em um ranking composto por 1.370 cooperativas de crédito brasileiras. Em 2010, a
Cooperativa já havia sido anunciada entre as dez maiores e está à frente
de cooperativas com maior número de cooperados.
Os dados foram disponibilizados pelo Bacen (Banco Central do Brasil).
O ranking foi divulgado em março de 2011, com números referentes a dezembro de 2010, no site do Cooperativismo de Crédito no Brasil.
Para a elaboração do ranking foram considerados quatro índices principais: volume de ativos, depósitos (à vista e a prazo), patrimônio líquido e
carteira de crédito.
Entre as dez maiores cooperativas de crédito listadas no ranking, além
da Coopecredi, outras duas pertencem ao Sicoob Central Cocecrer (Cooperativa Central de Crédito Rural do Estado de São Paulo).
As 1.370 cooperativas de crédito espalhadas pelo Brasil somam 5 milhões de cooperados, com patrimônio líquido superior a R$ 11,6 bilhões.
Já os ativos totais são de R$ 49,9 bilhões e total de crédito de R$ 32,3
bilhões.
Até dezembro de 2010, a Coopecredi possuía em seu quadro social
1.935 cooperados. Em dezembro de 2009, o número de cooperados era
de 1.887. No ranking do patrimônio líquido, a Coopecredi aparece em 18º,
com um volume de R$ 76,1 milhões (capital social de R$ 53,8 milhões). Em
2009, eram R$ 48 milhões.
Em relação aos ativos totais, a Coopecredi está em 5º lugar, com R$
679,6 milhões, apresentando crescimento de 40,44% em relação aos R$
484 milhões em 2009. No que tange aos depósitos totais (excluídos os
Fundos de Investimento e Poupança Rural), a Coopecredi está em 11º lugar,
com R$ 319,6 milhões. Referente às operações de crédito (excluídas as
coobrigações com o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a Coopecredi está em 14º lugar, com R$ 279,2 milhões.
Os recursos totais, que compreendem os títulos e valores mobiliários e a
centralização financeira, passaram de R$ 271 milhões para R$ 364 milhões
no período, com evolução de 34,61%.
A Coopecredi confirma que desde sua fundação, em 1974, tem conquistado grande credibilidade junto aos seus cooperados e ao sistema de
crédito nacional, contribuindo com o desenvolvimento da região. Ocu22 revista COPLANA

par uma posição de destaque no
ranking geral nacional mostra seu
excelente desempenho, resultado
de um trabalho eficiente e em conjunto entre gestores, membros do
conselho deliberativo, profissionais
e cooperados.
Mais informações, acesse o site:
www.coopecredi.com.br

Mais facilidade
e praticidade para você.
Agora você já pode pagar
tributos federais na Coopecredi.
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ARTIGO

Consenso
ou bom senso?

A

frase adotada pelo emocionante movimento que
reuniu milhares de produtores rurais em Brasília,
nesta semana, expressa uma verdade inconteste: “A mão que planta é a mesma que preserva”.
Ninguém melhor do que aquele que da terra tira seu
sustento com dignidade para saber a importância da
conservação dos recursos naturais, alicerce da produção: sem cuidar disso, o produtor rural perde até seu
patrimônio, a própria terra.
A agricultura está refém da medida provisória nº
2.166, que, desde 1996, vigora com força de lei sobre
a Reserva Legal, sem nunca ter sido votada. O Brasil
ganhou muito com a recente discussão do novo Código
Florestal, pois o tema passou a fazer parte da vida da
sociedade brasileira. A população já associa o prato de
arroz de todos os dias com uma lavoura que depende
do cultivo na várzea, e entende a necessidade de um
marco legal regulador.
Mas, em um país com tanta diversidade como o nosso, a legislação não deve ser produzida apenas pela
União. Cada um dos Estados pode regulamentar o uso
e a proteção de seu território de acordo com seu histórico de ocupação, características culturais, sociais e
econômicas.
Da mesma forma, é inadmissível que atos praticados
de acordo com a legislação vigente em qualquer tempo
sejam hoje objeto de questionamento e passíveis de punição. É preciso que haja segurança jurídica para que o
nosso país seja respeitado em um mundo demandante
de alimentos, de energia e de fibras.
O Brasil megadiverso fez sua lição de casa: aumentou a produtividade agrícola conservando ainda aproximadamente 69% de sua área coberta por vegetação
nativa, de acordo com a Embrapa.
Projeções da FAO apontam para a necessidade de
aumento na produção de alimentos da ordem de 70% até
2050, cabendo ao Brasil uma parcela importante dessa
oferta, em virtude de nossa área disponível, de água,
de recursos humanos e de tecnologia. O pioneirismo
na área de energia renovável e boas práticas agrícolas,
além de uma nova consciência de respeito à natureza,
dão ao Brasil uma posição de vanguarda e aptidão para
surfar na onda da economia verde.

Roberto Rodrigues é coord. do Centro
de Agronegócio da FGV, pres. do
Conselho do Agronegócio da Fiesp

O grande desafio está em desenvolver instrumentos capazes de aliar a produção e o uso dos recursos
naturais à conservação do ambiente. Para isso, uma
legislação clara é fundamental.
A conformidade com a lei é premissa básica para a
obtenção de crédito, de licenciamento, de certificações
e de acesso a mercados. Além disso, a biodiversidade
brasileira está entrando no negócio de pagamento por
serviços ambientais prestados à humanidade.
O novo Código Florestal é, portanto, uma necessidade para o país. Só assim o setor rural poderá trabalhar com tranquilidade, dentro da legalidade.
Depois de um longo debate conduzido pelo deputado Aldo Rebelo, relator do projeto, com dezenas de
audiências públicas pelo país, o presidente da Câmara
dos Deputados, Marcos Maia, criou uma Câmara de
Conciliação para buscar o consenso entre os diversos
atores que discutem o assunto, especialmente os parlamentares ambientalistas e os ruralistas. Obtendo o consenso em torno do relatório, ele o colocará em votação,
conforme compromisso assumido quando eleito para a
presidência da Câmara. Isso é ótimo!
Mas há um prazo para a votação, porque até junho a lei precisa estar em vigor, para ninguém ficar na
ilegalidade. Daí, resta uma indagação: o que pensa o
governo sobre o assunto?
A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, em
palestra ao Cosag/Fiesp nesta semana, confortou uma
atenta plateia ao declarar que já há, tecnicamente entre
os ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Agrário, 97% dos itens consensados
no projeto que dará à sociedade o novo Código Florestal brasileiro.
Sabe-se que o governo tem expressiva maioria no
Congresso, e pode aprovar logo essa nova legislação,
ainda mais com a ampla disposição da sua base partidária nesse sentido. Busquemos todos esse consenso.
E, se não houver consenso, está passando da hora
de usar o bom senso.
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Texto originalmente publicado no jornal
Folha de S. Paulo, em 9 de abril de 2011

Plantio Mecanizado
mais um desafio a ser vencido
Armene Conde / Mauro Benedini / José Perticarrari

D

epois da mecanização da colheita da cana
na década de 80 e a introdução do corte
da “cana crua”, em maior escala na década de 90, períodos respectivamente marcados pelos
termos “mal necessário” e “necessidade de se pagar
pedágio”, devido à acentuada tecnologia envolvida
no processo, chegamos ao início do século 21 com a
implantação acelerada do plantio mecanizado, o que
certamente necessitará também de novos aprendizados. É a alternativa encontrada para a falta de
mão de obra e para reduzir custos. Sendo bem implantado, o plantio mecanizado tem produtividade e
longevidade de canaviais semelhantes às do plantio
tradicional.
O alto custo dos equipamentos como colhedoras,
adaptação das mesmas, sistemas de transportes com
tratores de alta potência, transbordos ou ainda caminhões transbordos de alta capacidade e também as
plantadoras de cana, são investimentos necessários
para se fazer o plantio mecanizado. A alta capacidade
operacional, assim como a boa qualidade do plantio
dependerão de diversos fatores:
Preparo e sistematização - Igualmente à colheita,
o plantio mecanizado necessita de preparo do terreno
para que as operações sejam realizadas satisfatoriamente. O planejamento dos talhões e da sulcação
devem ter o mínimo possível de sulcos curtos para
reduzir manobras dos equipamentos. A manobra implica em perda de tempo e pisoteio, resultando em
compactação sobre a área a ser plantada. O preparo
de solo deve eliminar as camadas compactadas do
ciclo anterior e não apresentar torrões. A distribuição
dos toletes pelas plantadoras atuais ainda não é uniforme, sendo que os torrões favorecem a presença
de bolsões de ar que impedem o contato da gema
com o solo, prejudicando a brotação da cana.
Logística do plantio - Dependerá da necessidade diária de plantio. A quantidade de plantadoras,

colhedoras e a distância dos viveiros implicará no
sistema de transporte, principalmente na quantidade
de caminhões e finalmente nos custos. Quanto mais
próximo o viveiro estiver da área de plantio, menor será o custo com o transporte da muda e maior
será a capacidade operacional do plantio. Distâncias
maiores que 5 km da área de plantio ao viveiro necessitarão de mais equipamentos, composições rodoviárias e a eficiência de plantio dependerá de mais
fatores, e desta forma a probabilidade de falta de
muda é maior.
O dimensionamento mais comum de uma frente
de plantio é de duas colhedoras para cada três plantadoras. Não exceder quatro plantadoras por frente
de plantio para conseguir um aproveitamento próximo
de 50-60% do tempo da plantadora, considerando
as quebras, abastecimentos e manobras. No plantio
de meiosi, uma colhedora já é suficiente para duas
plantadoras.
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É necessária, portanto, uma logística muito bem
planejada de época de plantio e localização do viveiro
para serem obtidas mudas novas e bem localizadas.
Corte de mudas - Para o plantio mecanizado, os
colmos são cortados em toletes com tamanho próximos a 40 cm, para que dentro das plantadoras não
causem embuchamentos. É necessário que os toletes possuam de 2 a 3 gemas. A colhedora de cana
deve receber alterações para colher mudas, para que
não existam saliências que danifiquem as gemas dos
toletes. Todas as partes metálicas que tenham contato com a gema devem ser lisas ou, ainda melhor,
emborrachadas. Existem kits que podem ser adquiridos no mercado para proteção dos toletes e gemas e
também para pulverização de produtos fitossanitários
nas partes cortantes da colhedora.
No corte de base, o desgaste das facas é intenso
e é recomendável que sejam avaliadas constantemente durante o trabalho. Estas facas com poucas
horas de trabalho já devem ser trocadas de posição
e também serem substituídas para serem reutilizadas
posteriormente durante a safra.
A velocidade de trabalho deve ser baixa, para
que a limpeza da palha seja bem feita. A presença
de palha dificulta a movimentação da muda dentro
da plantadora, prejudicando a distribuição dos toletes
no sulco e impede o contato da gema com o solo,
diminuindo a germinação. Velocidades normais de
colheita de cana de safra (6-7 km/h) danificam os
toletes e as gemas, deixando-os com trincas que
permitem a entrada de patógenos e a perda de água,
ocasionando a diminuição do vigor.
É importante considerar que quando cortamos
as mudas manualmente, os colmos antes de serem picados dentro dos sulcos, têm um tempo de
“descanso” no campo suficiente para translocação de
hormônios e auxinas que interferem na brotação, revigorando as gemas das regiões medianas e basais
do colmo, mais velhas e que apresentam menos vigor. Já no corte mecanizado, os colmos são seccionados junto com o corte de base e esta translocação
não ocorre. Isto faz com que o plantio mecanizado
exija que as técnicas sejam as mais corretas possíveis como preparo do solo, idade e qualidade da
muda, distribuição no sulco, cobrição; devido ao vigor
irregular das gemas.
Plantio - Um dos pontos cruciais é a quantidade
de gemas colocadas de forma uniforme no sulco para
não haver falhas (sem brotação de cana). A habilidade dos operadores é fundamental para não despejar
muitas gemas por metro, aumentando o consumo
de muda por área e também favorecendo bolsões

de ar evitando o contato do solo com as gemas ou
de forma contrária, distribuir poucos toletes que não
garantam a uniformidade do estande da cultura.
As plantadoras existentes no mercado realizam
operações simultâneas de sulcação de duas linhas
com espaçamentos de 1,40 m e 1,50 m e também
adubação, aplicação de inseticidas e cobrimento dos
toletes.
O trator com a plantadora carregada de mudas e
insumos formam um conjunto operacional com comprimento de mais de 15 metros e peso que pode
variar de 20 a 30 toneladas, apresentando dificuldade para trafegabilidade no período chuvoso, de alta
umidade, que normalmente é feito o plantio. Também
possui dificuldades para manobras.
Existem no mercado equipamentos com configuração de carretas tracionadas que depois da área
sulcada, entram nos sulcos distribuindo os toletes.
A operação de cobrimento da muda é feito em outra operação separadamente. O ponto negativo deste
equipamento é o risco de compactar o fundo do sulco, danificar mais as mudas, devido ao tráfego com
umidade no solo do trator e da carreta distribuidora.
A carreta possui uma haste escarificadora de sulcos
que nem sempre é eficiente para eliminar a compactação causada no sulco e, dependendo das condições do solo, poderá causar a formação de torrões,
prejudicando a operação de cobrição e brotação dos
toletes. Outro problema é o sulco ficar aberto por
muito tempo, diminuindo a umidade disponível para a
germinação dos toletes.
Como o problema de injúrias e menor vigor na
germinação dos toletes no plantio mecanizado são
significativos, o apodrecimento dos colmos através da
doença podridão abacaxi é preocupante, principalmente em plantios realizados no período mais frio do
ano. Em ensaios realizados pelo CTC, o tolete classificado como ótimo, sem injúrias, é melhor do que
o regular, mesmo com fungicida para evitar doenças.
Conclusão - A complexidade do sistema de plantio
mecanizado como um todo exige atenção e melhorias
constantes nas operações de campo. O treinamento
dos responsáveis técnicos, dos operadores de máquinas e demais funcionários da empresa resulta em
aprimoramento operacional e consequentemente, em
menores problemas com falhas no plantio e custos de
produção da cana. É função da empresa, proporcionar esta capacitação técnica aos seus colaboradores.
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Armene Conde e Mauro Benedini são ger. Regionais;
José Perticarrari é coord. de Pesq.Tecnológic. Veja o artigo
completo em www.socicana.com.br

ATR

CONSECANA

Conselho dos Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado de São Paulo
CIRCULAR Nº 02/11 • 29 DE ABRIL DE 2011
A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana
entregue durante o mês de ABRIL de 2011. O preço médio do kg de ATR para o mês de ABRIL, referente
à Safra 2011/2012, é de R$ 0,5736.
O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado, destinados aos mercados interno e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, no mês de ABRIL, são
apresentados a seguir:
MÊS
Abril

ABMI
66,38

ABME
19,67

AVHP
40,82

EAC
2375,00

EHC
1387,50

EAI
2253,70

EHI
1424,80

EAE
1342,95

EHE
971,08

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, enquanto que os preços do açúcar
de mercado externo (ABME e AVHP) e do etanol anidro e hidratado, carburante (EAC e EHC), destinados
à industria (EAI e EHI) e ao mercado externo (EAE e EHE), são líquidos (PVU/PVD).
Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos no mês de ABRIL, calculados
com base nas informações contidas na Circular 01/11, são os seguintes:
MÊS
Abril

ABMI
0,6180

ABME
0,5743

AVHP
0,4738

EAC
0,8432

EHC
0,5141

EAI
0,8001

EHI
0,5279

EAE
0,4768

EHE
0,3598

Média do mês de abril = R$ 0,5736/kg de ATR

Atualize seu cadastro
A Coopecredi solicita a todos os seus cooperados, que ainda não fizeram a atualização
cadastral anual, que se dirijam ao PAC - Posto de Atendimento ao Cooperado - mais próximo.
Atualizando o cadastro, o cooperado terá mais segurança para efetuar transações
financeiras. E a Cooperativa poderá oferecer ao cooperado, ou à sua empresa, produtos e
serviços específicos, para facilitar a gestão dos negócios.
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CARTÕES COM CHIP

SICOOBCARD MASTERCAD.
Mais segurança e modernidade da família Sicoobcard para sua família.
Chegou o Sicoobcard MasterCard com chip, um cartão
com dispositivo de segurança que garantirá praticidade
nas transações. Com a nova tecnologia você utilizará sua
senha para todas as movimentações: compras no débito,
crédito e saques; substituindo a assinatura nos
comprovantes de venda.
Os cartões Sicoobcard MasterCard com chip estão disponíveis nas
seguintes versões:
•
•
•
•
•

chip: maior segurança

Sicoobcard MasterCard Débito
Sicoobcard MasterCard Clássico
Sicoobcard MasterCard Gold
Sicoobcard MasterCard Empresarial
Sicoobcard MasterCard Conta Empresa

Outro diferencial dos novos cartões é que, a partir de agora, você
poderá ter, em um único cartão, três tecnologias diferentes: o chip,
a tarja magnética e os dados em alto relevo. Assim, os estabelecimentos
terão diferentes opções para melhor atendê-lo.
Acesse o portal do SicoobCard e conﬁra mais novidades:
www.sicoobcard.com.br
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