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EDITORIAL

Tempos agitados
Acredito que hoje a maioria das pessoas tem a
sensibilidade de perceber que o tempo passa cada vez
mais rápido. São tantos os acontecimentos e as informações que quando notamos, boa parte ficou para
trás.
Podemos notar isso lendo este número da revista para nossa satisfação. Por ser uma pessoa muito
ligada às nossas organizações, assumiu a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Mônika
Bergamaschi, que durante dez anos esteve à frente da
ABAG-RP, executando um trabalho forte num tema
em que mais sentimos dificuldades, o de promover
a valorização do agronegócio com foco na população
urbana.
Sendo a primeira mulher a assumir a Secretaria
em cem anos de existência, torcemos por ela, e temos a certeza de que realizará um grande trabalho e
nos honrará, pois afinal a consideramos filha da casa.
Governador, Geraldo Alckmin, parabéns pela escolha.
Gente séria trabalhando com gente séria.
Fato também importante acontecido em nossa região, foi o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário
2011/2012, em Ribeirão Preto, mostrando o prestígio
do então ministro Wagner Rossi, que atraiu para cá
não só as atenções do Agronegócio Brasileiro, mas a
presença de várias lideranças, além da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, fato
não muito comum em eventos fora de Brasília.
Falando em eventos, tivemos também a realização da 18ª Festa do Dia do Agricultor em Jaboticabal,
que contou com a participação e uma homenagem,
no seu primeiro dia, ao grande deputado federal, Aldo
Rebelo, pessoa que foi fundamental na elaboração do
novo Código Florestal Brasileiro e que muito trabalhou
junto a todos os partidos e ao Executivo para que esta
questão avançasse. Homenagem mais do que justa a
este grande parlamentar.

Na mesma festa, ouvimos a apresentação do nosso querido conterrâneo, Silvio Borsari Filho, que hoje
trabalha no Ministério da Agricultura como Diretor de
Agroenergia, de onde trouxe um pouco dos últimos
acontecimentos relativos ao setor sucroenergético. E,
finalizando, também uma singela, mas justíssima homenagem à querida Mônika, nossa Secretária, por todos estes anos em que participou conosco da Festagri
como palestrante, convidada, intimada e, agora, como
nossa representante maior da agricultura paulista.
Outra homenagem, desta vez à “Empresa do Ano”,
foi concedida à Coopecredi, devido ao seu desempenho ao longo de quase 37 anos e seu esforço em
atender ao cooperado, oferecendo suporte financeiro à
produção. Parabéns aos cooperados, conselheiros e
profissionais.
Para encerrar, a mensagem de que nossa luta para
a aprovação do Código Florestal continua no Senado,
e espero que todos estejam prontos para as próximas
batalhas. Tenho convicção que a aprovação do novo
texto é importante para o Brasil e, por isso, precisamos
lutar.
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Ismael Perina Junior

Diretor Presidente Coopecredi

18ª Festagri
A Festagri é um evento de grande relevância no interior do Estado. Um momento
único em que vemos os trechos mais genuínos da história do agronegócio.
O Brasil deve sentir orgulho destes agricultores e de suas famílias, pessoas que
consolidam as bases deste imenso país.
Parabéns à Comissão Organizadora e a todos os Agricultores.

O Programa de TV traz assuntos da nossa região.
E quer multiplicar as boas ações pelo exemplo.
Temas: Responsabilidade Social, Meio Ambiente, Cooperativismo e Sustentabilidade.

Acesse o site: www.acaocooperativa.com.br
Realização:

Stéfani
Produção:
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Os milagres da ciência
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ALERTA

Perigo no período da seca:
os incêndios no canavial!

Incêndios são comuns durante períodos
secos e causam grandes prejuízos à
lavoura e ao meio ambiente

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
capacidade operacional para desenvolver modelos de atendimento específicos para usinas

• Os aceiros em áreas colhidas mecanicamente devem ser feitos
nos talhões, buscando impedir que possíveis focos de incêndio se
alastrem para áreas vizinhas. O aceiro é a remoção da palha da lateral dos carreadores, para dentro dos talhões, deixando um espaço
vazio, sem resíduos. É necessário também retirar toda a palha da
cana próxima às APPs (Áreas de Preservações Permanentes), brejos, reservas florestais ou outros locais onde o fogo possa se alastrar.
• Em áreas próximas a rodovias, estradas vicinais, reservas florestais, onde há maiores riscos de incêndio, é preferível que o produtor plante variedades precoces de cana, que são colhidas entre abril
e maio, antes do período crítico da seca.
• O produtor deve também formar brigadas de incêndio em suas
propriedades, o que pode ser feito de forma conjunta, unindo esforços com os vizinhos. As brigadas são compostas por pessoas que
têm treinamento em técnicas de combate e uso de equipamentos
contra incêndios. “Uma coisa é debelar o fogo nos primeiros instantes
e a outra é apagar um fogo já propagado, algo bem mais complicado. A brigada de incêndio da propriedade é o primeiro combate ao
incêndio e é fundamental. O produtor deve estar muito atento a isso”,
explica Paulo Henn.
• Lembrando que o controle do fogo deve sempre ser feito por
pessoal treinado. A propagação é rápida e pode surpreender quem
não tenha a técnica adequada, levando a acidentes graves ou mesmo fatais.

em qualquer região do país, a São Francisco Saúde possui experiência na implantação de

0800 777 9070

clínicas próprias, especializadas no atendimento aos colaboradores do setor sucroalcooleiro.

www.saofrancisco.com.br

Atendimento rápido e eficaz
próximo a usinas;

Melhor custo-benefício;

Atendimento Nacional para
urgências e emergências*;

*Através do sistema ABRAMGE.

• O primeiro passo é fazer a abertura dos carreadores, deitar a
cana para dentro dos talhões, ampliando o espaço do carreador.
Caso haja algum foco de incêndio, esse processo dificulta sua propagação.

ANS - Nº 30209-1

O

tempo seco é agravado
pelas queimadas, que se
intensificam no campo e
na cidade. Nesta época, é maior o
número de incêndios criminosos ou
acidentais na cultura da cana, em
florestas e reservas naturais, provocando, por exemplo, perda de
fertilidade do solo, problemas das
redes de eletricidade, acidentes em
rodovias e complicações respiratórias por conta da baixa umidade
relativa do ar.
Devido à suscetibilidade da cultura da cana ao fogo, é fundamental que o produtor tome alguns cuidados para se prevenir. A seguir,
orientações passadas pelo engenheiro agrônomo e gerente da filial
de Jaboticabal da Coplana, Paulo
Umberto Henn.

Planos de saúde São Francisco.
A melhor proteção do campo à indústria.

O gerente da filial de Jaboticabal conclui que “o incêndio no canavial é prejudicial à indústria e à área agrícola, reduzindo a sacarose da cana. Isso influencia negativamente na produção de etanol e
açúcar”. O produtor que tiver dúvidas quanto às ações de combate a
incêndios em canaviais deve procurar a filial mais próxima.
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Foco em medicina preventiva.

Cooperativismo de Crédito

Coopecredi comemora Dia
Internacional do Cooperativismo
com curso de capacitação

A

Coopecredi promoveu, em julho, em parceria
com o Sescoop-SP, os cursos de capacitação sobre “Controles Internos em Instituições
Financeiras” e “Prevenção contra Crimes de ‘Lavagem’
de Dinheiro”. A iniciativa alcançou todos os colaboradores, além de conselheiros da Cooperativa.
A abertura do evento foi feita pelo diretor presidente da Coopecredi, Ismael Perina Junior, que agradeceu a participação de todos e lembrou que a iniciativa
também tinha como objetivo a comemoração do Dia
Internacional do Cooperativismo. O diretor ressaltou os
cursos como uma forma de aperfeiçoamento de toda
a equipe.
A prevenção contra crimes de “lavagem” de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores atende à Lei
nº 9.613 de 3 de março de 1998. O trabalho atendeu
a conselheiros e colaboradores, dentro de um novo
programa nacional de capacitação sobre o assunto.
Participam deste programa: instituições financeiras,
corretoras, seguradoras, cooperativas, administradoras
de consórcios, consultorias, escritórios de advocacia,
empresas de classificação de rating e demais empresas enquadradas nas regulamentações do COAF
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
como factorings, imobiliárias, administradoras de cartões de crédito, transportadora de valores e bolsa de
mercadorias.
O objetivo é orientar os participantes sobre as determinações legais perante os órgãos fiscalizadores através da apresentação de documentação. E a realização
dos cursos é uma exigência do Banco Central.

Curso de capacitação promovido pela Coopecredi, em parceria
com o Sescoop-SP, teve a participação de colaboradores e
conselheiros

Gestores e colaboradores da Coopecredi
juntamente com o palestrante
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ABAG/RP

LIDERANÇA

Programa Agronegócio na Escola
completa dez anos
Evento marcou despedida de Mônika Bergamaschi
da Abag após dez anos de atuação

C

A então diretora executiva da Abag/RP,
Mônika Bergamaschi, no lançamento da 10ª
edição do “Agronegócio na Escola”

Apresentação

N

o dia 6 de junho, ocorreu a cerimônia de
posse da ex-diretora executiva da Abag/RP
(Associação Brasileira do Agronegócio de
Ribeirão Preto), Mônika Bergamaschi, como Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes,
e contou com a participação do governador paulista,
Geraldo Alckmin, diversas personalidades do setor,
parlamentares e imprensa.
Mônika é a primeira mulher a assumir o cargo,
antes ocupado por Antonio Julio Junqueira de Queiroz.
Ela é formada em agronomia pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), campus de Jaboticabal, com
mestrado em Engenharia de Produção, dentre outras
especializações.
Durante a cerimônia, Bergamaschi agradeceu o
convite do governador Geraldo Alckmin. E citou como
um dos desafios, dar sequência ao trabalho dos profissionais do setor que lutam para consolidar a agricultura
do Estado, que é “o principal e mais moderno polo
agroindustrial do país”.
A seguir, alguns trechos do discurso da posse de
Mônika Bergamaschi:

Roberto Rodrigues destacou que somente a educação poderá mudar o mundo. “Precisamos educar a
sociedade, mostrando a relevância do agronegócio”,
afirmou.

Crédito: Rafael Mermejo/Canaoeste

apacitar professores, com palestras e visitas
às empresas do agronegócio, para que de
forma interdisciplinar identifiquem a importância do agronegócio e orientem os alunos sobre o tema.
Foi com esse objetivo que, em 2001, foi criado o Programa Educacional “Agronegócio na Escola”, do qual
já participaram aproximadamente 115 mil estudantes da
região de Ribeirão Preto. O Programa tem a coordenação da Abag/RP (Associação Brasileira do Agronegócio - Região de Ribeirão Preto) e a colaboração de
entidades do setor.
Comemorando dez anos de criação, a Abag promoveu, em junho, uma palestra sobre “Agronegócio
Brasileiro no Mundo”, ministrada pelo coordenador do
Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas,
Roberto Rodrigues.
O presidente da Coplana, Francisco Antonio de
Laurentiis Filho, o vice-presidente da Cooperativa,
Roberto Cestari, e o presidente da Coopecredi, Ismael
Perina Junior, estiveram presentes.

Mônika Bergamaschi assume a
secretaria de Agricultura de São Paulo

Novos desafios

No evento, Mônika Bergamaschi se desligou oficialmente da Associação, depois de dez anos, para
assumir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo. Ela foi empossada no dia 6
de junho e é a primeira mulher a liderar a pasta.

Ismael Perina Junior, Mônika Bergamaschi, Roberto Cestari
e Francisco de Laurentiis Filho
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A secretária de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Mônika Bergamaschi, durante
discurso de posse no Palácio dos Bandeirantes

“Nos últimos 15 anos tive o privilégio de trabalhar com a representação classista, um grande
aprendizado. Na ABAG e na ABAG/RP focamos
a difusão do conceito de cadeias produtivas, das
quais fazem parte os pequenos, os médios e os
grandes produtores. Procuramos esclarecer a opinião pública sobre a importância e a dimensão do
setor, com programas de longo alcance voltados
à valorização do agronegócio através da exibição
de sua real imagem. Trabalhamos a mídia e fomos às escolas, oferecendo um robusto Programa
Educacional para jovens do Ensino Médio e Fundamental.”
“O agronegócio paulista é responsável por
significativa parcela deste que é o maior setor da
economia brasileira, o que mais gera empregos
e divisas. Somos importantes fornecedores de
bens para os mercados interno e externo. Nossa capacidade de geração de energia renovável,
com o etanol, a bioeletricidade, o diesel de canade-açúcar e outros derivados que estão sendo
desenvolvidos por universidades e instituições de
pesquisa públicas e privadas é notável.”
“Há muito espaço para crescer, mas para que
este crescimento se sustente é preciso que os
investimentos estejam lastreados em tecnologia e
gestão. A segurança jurídica, com regras claras e
definidas, é fundamental. A ameaça ao direito de
propriedade e a morosidade na definição da legislação ambiental inibem o movimento desta grande
engrenagem. Faço aqui um agradecimento ao trabalho sério que vem sendo realizado pelos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, que
de forma ampla e democrática não têm medido
esforços para modernizar a legislação ambiental
brasileira. É sabido que vencido o processo na
esfera federal, concorrentemente, estados e municípios terão muito a fazer. Importante trabalhar em
conjunto, com seriedade e bom senso.”
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Novos tempos

Presença da presidente Dilma
Rousseff na região foi um marco
para o interior do Estado
Presidente contraria a regra de lançar os planos em Brasília. Coplana,
Socicana e Coopecredi participaram da solenidade

O

lançamento do Plano Agrícola e Pecuário
2011/2012, que ocorreu oficialmente no dia
17 de junho no Theatro Pedro II em Ribeirão
Preto, contou com a presença da presidente da República Dilma Rousseff e do então ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, além de
outras lideranças políticas, como o vice-presidente da
República, Michel Temer e o governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin.
Também estiveram presentes a prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera, a secretária de Agricultura do
Estado, Mônika Bergamaschi, a senadora Kátia Abreu,
dirigentes de entidades ligadas ao setor agropecuário
da região e produtores rurais.
A presidente anunciou recursos para a agropecuária da ordem de R$ 107,21 bilhões de créditos rurais,
ou seja, 7,2% a mais que a safra anterior.

O financiamento está destinado entre outros itens,
à pecuária, o que permitirá a compra de matrizes e
reprodutores; à renovação e expansão de canaviais,
além de investimento, comercialização, subvenção ao
prêmio de seguro rural e apoio à utilização de práticas
sustentáveis.
O objetivo também, segundo o governo, é aperfeiçoar o Programa de Agricultura de Baixo Carbono,
com boas práticas agronômicas e, assim, minimizar o
impacto da emissão de gases do efeito estufa.
Na oportunidade, a presidente se mostrou satisfeita
em estar numa região rica pelo agronegócio, e considerada uma referência para o país. Ela também lembrou sobre a necessidade de haver equilíbrio entre o
poder da indústria e os produtores rurais. Acompanhe
um trecho de seu discurso.
“Somos um país que tem tudo. Geramos conhe-

A presidente Dilma Rousseff, ao lado do vice-presidente, Michel Temer (à esquerda) e do governador do Estado de SP, Geraldo Alckmin
(à direita). Lançamento do Plano Agrícola e Pecuário contou com a presença do então ministro de Agricultura, Wagner Rossi, autoridades
federais, estaduais e locais, além de membros da cadeia produtiva
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cimento. Somos preservadores e
dependemos do agronegócio, com
trabalhadores excelentes. Temos
que organizar a cadeia da produção e perceber que não existe a
possibilidade de uma ponta da cadeia ser pobre e a outra ponta ser
rica. Esse país tem na agricultura
três características de potência:
potência de alimentos, energética,
e ambiental, e temos o compromisso de ser uma potência social,
essencial para que nossa população tenha condições de sair dessa
situação. O Brasil é exemplo para
o mundo.”
O então ministro destacou a
importância da agricultura sustentável para o país. “Somos a
terceira agricultura orgânica do
planeta, quase dois milhões de
hectares do Brasil são plantados
sem nenhuma química. Somos o
maior explorador de florestas com
sustentabilidade, com oito milhões
de quilômetros de hectares. Somos uma agricultura respeitadora
do meio ambiente e preservadora.
Dependemos da terra, das condições dela, das nascentes, dos rios
para tocar nossos negócios. Temos empresários produtivos com
visão inovadora e trabalhadores
extraordinariamente produtivos”,
comentou Wagner Rossi.
Ismael Perina Junior, presidente da Orplana, explicou sobre
a importância do lançamento do
Plano na região e a visita da Presidente Dilma.
“Interiorizar esse lançamento
mostra o grau de relevância da
agricultura para o país. O plano
vem corrigir a falta de recursos em
2008/2009, período de poucos
investimentos, fazendo com que
tivéssemos uma queda de produ-

ção, provocando redução na disponibilidade de açúcar e etanol.”
Ismael lembrou também das
mudanças do Código Florestal.
“Nesse debate da produção de
etanol e açúcar, um grande problema é a legislação florestal. A
classe produtora vive uma angústia
em relação a esse assunto. Precisamos de um Código Florestal que seja claro e transparente,
que o produtor possa agir dentro
de critérios técnicos, e faça uma
preservação ambiental da melhor
maneira possível”, concluiu.
Para o vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari, “a presidente Dilma Rousseff foi muito
feliz ao lançar o Plano, pois isso
demonstrou o fortalecimento dos
produtores rurais no que tange ao
acesso às linhas de crédito. Com
isso, os produtores ganham e a
sociedade ganha também”.
Delson Palazzo, presidente da
Socicana, ponderou. “O plano trará benefícios ao produtor, já que
os valores financiados por cultura
foram ampliados. Porém, falta no
Brasil uma política agrícola mais
consistente, que contribua com o
desenvolvimento da agricultura.”

A presidente Dilma Rousseff citou a
necessidade de maior equilíbrio entre
o poder da indústria e produtores rurais
dentro da cadeia produtiva

O então ministro de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Wagner
Rossi, destacou a força da agricultura
sustentável em todo o país

Lançamento do Plano Agrícola e
Pecuário 2011/2012 ocorreu no Theatro
Pedro II, em Ribeirão Preto
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Novos modelos

Formação de consórcios e
condomínios permite que pequenos
e médios produtores de cana
permaneçam na atividade
Iniciativa faz com que produtor reduza custos e ganhe escala de produção

G

anhar escala e reduzir custos de produção.
Foram esses os principais motivos que levaram os produtores rurais Nelson Antunes Junior e José Adauto Vasconcelos a visitarem Rolândia,
no norte do Estado do Paraná, para conhecer modelos
de condomínios e consórcios agrícolas, famosos naquela região.
Com o exemplo colhido em diversas culturas, os
produtores criaram um modelo adaptado à realidade
da produção de cana em Lençóis Paulista, (287 km
de São Paulo), na região de Bauru, onde possuem
propriedades. Eles fundaram, em 2004, o primeiro
consórcio de produtores rurais do Estado de São Paulo, formado por sete médios produtores de cana, e

Gabriel Fantini Ziviani, líder e administrador do consórcio GFZ,
que reúne 53 pequenos produtores rurais

responsável por uma produção de 1,4 milhão de toneladas.
“O objetivo principal era reduzir custos, evitando a
contratação de prestadores de serviços, o que encarece muito. Outro problema que me levou a liderar a
criação do consórcio foi a questão ambiental, com a
eliminação das queimadas até 2014 [em áreas mecanizáveis]. O problema de escala na produção foi
outro fator preponderante. Dessa maneira, criamos o
consórcio. Juntando produtores, é possível ter escala, reduzir custos e nos adequar à legislação”, explica
José Vasconcelos.
O grupo é visto como o melhor exemplo do modelo
instituído na região. A Ascana (Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê), que tem sede em
Lençóis Paulista, também apoiou a iniciativa e os cerca de 500 associados, a maioria pequenos e médios
produtores de cana, se organizaram em consórcios
ou condomínios, cada um com um modelo específico.
Juntos, esses agricultores produzem aproximadamente
9 milhões de toneladas de cana por safra. Com as
parcerias, esses produtores conseguiram manter a atividade no campo.
Há 20 anos trabalhando na agricultura, o produtor
Gabriel Fantini Ziviani, líder e administrador do consórcio GFZ, é outro exemplo que deu certo. Criado
em 2008, o consórcio agrícola reúne 53 pequenos
produtores, responsáveis por uma produção de 70 mil
toneladas por safra, em uma área de mil hectares.
Neste caso ainda não há mecanização. “O grande be-
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nefício que nos trouxe a formação
do condomínio foi a otimização de
custos e máquinas. Hoje, todos
reunidos, temos uma logística só.
Em vez de agir sozinho, a união de
produtores, formando condomínios
e consórcios, é fundamental para
que pequenos e médios produtores
continuem na atividade.”
O consórcio GFZ reúne uma
frente com 30 trabalhadores, que
atuam no corte de cana para a
usina. Ziviani fala do próximo desafio: “Primeiro é a mecanização,
atendendo às legislações vigentes.
O corte manual de cana não está
fácil de ser trabalhado, sendo mais
apropriado o corte mecanizado.
Isso evitará problemas ambientais,
como as queimadas da cana e danos à flora e fauna. Vamos começar a investir em mecanização”,
conclui.

Entrevista

Leia a seguir uma entrevista
sobre consórcios e condomínios e
a importância dessas ferramentas
com o produtor rural Nelson Antunes Junior, um dos idealizadores do primeiro consórcio agrícola
do Estado de São Paulo. Junior é
também sócio de uma empresa de
consultoria agrícola, além de diretor administrativo da Associação de
Plantadores de Lençóis Paulista.

Revista Coplana: Qual a principal diferença entre um consórcio e condomínio?
Nelson Antunes Junior: No
consórcio, o produtor rural é focado na parte de mão de obra. Uma
grande vantagem é a otimização
dessa mão de obra, que vai trabalhar em lavouras de vários produtores. A modalidade consórcio é

Mecanização da colheita é um dos desafios a serem enfrentados pelo setor.
Até 2014 as queimadas devem ser eliminadas em áreas mecanizáveis

para atender a essa demanda, seguindo toda uma legislação. A pessoa
contratada por esta empresa [consórcio] trabalha nas áreas de todos os
participantes deste consórcio. Já o condomínio é focado na parte de máquinas e equipamentos. Então, tudo o que usamos de maquinários na lavoura
para fazer colheita, por exemplo, está no condomínio. O produtor que necessita do serviço de corte, carregamento e transporte ou até mesmo plantio
e tratos culturais, tem de participar tanto do condomínio, usando o recurso
de máquinas e equipamentos, quanto do consórcio da mão de obra. O que
acontece é que, às vezes, a pessoa confunde o condomínio de máquinas
e equipamentos com o condomínio de produtor. Este último é a junção de
vários produtores rurais, que têm uma área em comum e exploram alguma
atividade naquela área.
Revista: Quais os benefícios que a formação de consórcio e condomínio traz aos produtores?
Nelson: O mais importante é que isso possibilita ao produtor rural fazer a
sua principal atividade, que é cuidar da sua lavoura, gerando rentabilidade.
Esse é o principal objetivo. Trabalhando em consórcio, ele tem como gerir a
operação de colheita e obter os melhores resultados da lavoura, otimizando.
Além disso, tem uma maior longevidade do canavial, devido aos cuidados
mais adequados. Tudo isso na dependência dele, sem necessitar que a
usina colha a cana ou sem depender de um prestador de serviço. Outro
benefício é que o produtor tem um diferencial de custo em relação aos encargos. É muito mais barato um trabalhador rural em consórcio do que em
uma empresa prestadora de serviço. Há um ganho tributário, havendo um
menor custo na colheita da cana, por exemplo.
Revista: Que critérios devem ser considerados na hora da formação
de condomínios ou consórcios?
Nelson: Mais importante do que a afinidade entre os produtores, seria a
localização geográfica das propriedades, ou seja, a proximidade das áreas.
Isso reduz custos. Você terá uma escala maior, trabalhando numa área
mais próxima. Outro fator relevante é a preocupação dos mesmos produtores entregarem a cana na mesma unidade industrial. Por quê? Porque
hoje você tem a entrega linear de cana e mantém uma cota diária. Se você
trabalhar com duas unidades [industriais], não conseguirá atingir esse objetivo, que é uma expectativa também das usinas. Então, o produtor tem
que estar focado na escala, no volume de cana que ele vai agrupar para
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viabilizar o negócio. Se ele montar um agrupamento de 100 mil
toneladas, está viabilizando uma
máquina, mas se ele conseguir
aumentar essa escala, consegue
diminuir os custos, porque toda a
parte de custo fixo vai ser diluído
em um montante maior de cana
que irá colher.
Revista: Com a cana sendo
uma cultura de escala, você acha
que a formação de consórcios
ou condomínios seria a solução
mais viável para que pequenos e
médios produtores permanecessem na atividade?
Nelson: Para o pequeno produtor, que quiser continuar na atividade de cana, sim. A partir de
2017, será eliminada a queima e
será necessária a colheita através
de máquina - a única maneira de
se adequar é colher a cana mecanicamente, levando-a até a usina.
Eu vejo que o consórcio é a única modalidade que permite isso.
Ele pode trabalhar com prestador
de serviço, mas hoje não estão
sendo mais aceitos esses prestadores na área do produtor. Ele
pode depender da usina para que

O produtor rural de Lençóis Paulista
e um dos idealizadores do primeiro
consórcio agrícola no Estado de SP,
Nelson Antunes Junior

ela faça a colheita da área dele,
com um contrato onde está vendendo a cana em pé e ela vem
buscar a cana, processar, mas vai
cobrar um custo nessa operação.
O que a gente não tem a noção
exata nesse momento é se a usina
vai querer absorver esse trabalho
para todos os produtores quando
a colheita for 100% mecanizada.
Ela pode recusar isso em função
do alto investimento necessário
para fazer a colheita, em função
do custo desta logística do produtor, que é diferente da usina. Por
outro lado, o produtor, quando não
está na atividade e não administra
sua lavoura, corre o risco de um
terceiro não fazer com a qualidade
adequada. Os ganhos de produtividade podem ficar na lavoura,
através de perdas de impurezas,
de produção, e tudo isso refletirá
na rentabilidade do próprio negócio
dele.
Revista: O que o produtor
deve considerar em relação à lavoura nesse momento?
Nelson: O plantio que for feito no início de 2012, terá o quinto
corte em 2017. E esse último corte já será feito com colheita 100%
mecanizada, 100% crua. Para isso,
ele já tem que começar a preparar o solo agora para esse plantio,
pensando em colheita mecanizada,
escolhendo a variedade mais adequada para esse fim, ou seja, se
preparando para aquela mudança
de tecnologia que tem de ocorrer
até 2017. Sistematizar a área, escolher a variedade e planejar como
fará a colheita. Ele não tem mais
tempo de aguardar essa mudança,
deve se adequar a essa nova realidade.
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Em fevereiro deste ano, a
Coplana, a Socicana e a Coopecredi, em conjunto com o
Núcleo de Desenvolvimento
de Taquaritinga organizaram o
1º Seminário sobre “Sistemas
Compartilhados na Atividade
Rural: Condomínios, Consórcios e Associações de Produtores”. O objetivo do encontro foi
mostrar ao produtor que este é
o momento de se preparar para
as mudanças que rapidamente
ocorrerão na lavoura e quais as
modalidades de organizações
existentes.
O coordenador do Núcleo
de Taquaritinga - Márcio Almir
Basso, ressaltou a importância
de o produtor assumir a sistematização. Ele lembrou também que a mecanização é um
caminho sem volta. “Você vai
fazer um plantio bem feito, com
uma variedade bem feita, com
método eficiente de produção,
sem depender de mão de obra
de terceiros, sem vir uma pessoa que não tem consequência
com seu canavial.”
Para o produtor Oscar Pavarini, é necessário muito diálogo para viabilizar o novo modelo
de gerenciamento dos serviços.
“Tanto pelo aspecto de sobrevivência ou melhor rentabilidade,
[os produtores devem] se organizar nesse tipo de empreendimento, porque tem uma outra produtividade. Não é só no
custo do CCT [corte, carregamento e transporte]. É na soca,
na recuperação das lavouras e
maior número de cortes. Tem
que ter muitos debates, até sobre a forma de composição dos
equipamentos, composições
dos grupos, interações dos grupos, porte econômico e também, além de tudo, o aspecto
de gestão.”

SETOR

O andamento da safra e o Consecana

A

safra de cana-de-açúcar 2011/2012 e as
modificações no Consecana foram temas
tratados pelo Núcleo de Jaboticabal em sua
última reunião. O gerente Geral da Socicana, César
Luiz Gonzalez, falou sobre estrutura e formação do
Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar
e Álcool do Estado de São Paulo. Criado pela Unica
(União da Indústria de Cana-de-Açúcar), que representa as unidades industriais, e Orplana (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do
Brasil), que representa os produtores de cana, o sistema passou a vigorar em 1999. Antes desse período,
o governo era quem determinava o preço da tonelada
de cana e seus subprodutos.
“Um dos objetivos da criação do Consecana foi zelar pelo bom relacionamento entre fornecedor de cana
e a indústria, depois que o governo desregulamentou o
setor e os preços passaram a ser ditados pelo mercado. O Consecana não é um sistema obrigatório, mas
é uma forma de manter o equilíbrio entre produtor e
usina.”
Outro ponto favorável, de acordo com César Gonzalez, é a possibilidade da associação de produtores
fiscalizar os laboratórios das indústrias 24 horas por
dia na safra. “Nós, da Socicana, vamos até as usinas
de nossa área de atuação e acompanhamos as análises no laboratório de sacarose da unidade industrial.
Realizamos também testes no laboratório da associação, para saber se tudo está correto. Isso é de vital
importância.”

Perspectivas de Safra

dução de 568,5 milhões de toneladas de cana na região Centro-Sul do Brasil. No entanto, a mais recente
projeção, divulgada em agosto, indica uma moagem
de 510,24 milhões de toneladas, queda de 8,39% sobre o final da safra 2010/2011 (556,95 milhões de
toneladas).
Gonzalez comentou sobre a perspectiva de queda
no volume. “Isso é ocasionado pela seca de 2010 e
a baixa reforma dos canaviais. Nas canas que foram
colhidas no início da safra, notamos que as produtividades foram menores do que na safra anterior. Se
houver menos cana a ser moída e, com isso, menos
produto [açúcar e etanol] no mercado, a tendência é
que o preço da cana valorize. O importante não é só
ter quantidade, mas também qualidade da matéria-prima”, analisou.
A previsão é que a qualidade da matéria-prima,
medida em Açúcares Totais Recuperáveis (ATR), seja
de 135,10 kg/tonelada de cana. Do volume de cana
projetado, 48,06% devem ter como destino a produção de açúcar, ou 31,57 milhões de toneladas (queda
de 5,76% em relação aos 33,50 milhões de toneladas
da safra 2010/2011). A produção de etanol deverá
atingir 21 bilhões de litros (queda de 17,25% sobre os
25,39 bilhões de litros da safra anterior).
A coordenadora do Núcleo de Jaboticabal, Carmen Izildinha Penariol, destacou que a participação
de cooperados em eventos como as reuniões de
núcleo é importante para a tomada de decisões. “Os temas discutidos aqui auxiliam
os produtores no dia a dia.”

A estimativa inicial para a safra 2011/2012, divulgada pela Unica em março, apontava para uma pro-

revista COPLANA 17

Código Florestal

Em atitude histórica, produtores da
Coplana, Socicana e Coopecredi não
arredaram pé de Brasília

D

irigentes de cooperativas e associações, lideranças políticas e produtores rurais estiveram
em Brasília por diversas vezes no primeiro
semestre para acompanhar as discussões sobre as
mudanças do Código Florestal. Na madrugada do
dia 25 de maio, as alterações no Código, no texto do
deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB – SP), foram
aprovadas na Câmara dos Deputados, com 410 votos
favoráveis, 63 contra e uma abstenção. Para isso, foram necessárias concessões por parte dos produtores.
Em entrevista após a votação, Rebelo comentou o
resultado. “A busca é por uma lei que possa adequar a
legislação.” Segundo ele, a presidente Dilma Rousseff
não teve outra alternativa, senão reeditar o decreto,

suspendendo mais uma vez a aplicação das multas
e das sansões contra os agricultores que estão em
situação irregular, ou seja, 100% deles. “Suspendendo estas sansões até que haja uma legislação, que
combine a proteção ambiental com a legalização da
agricultura”, afirmou.
Na Câmara, Aldo Rebelo foi aplaudido pelos agricultores presentes, que estavam participando desde o
início da votação no Congresso.
“Nós realizamos um trabalho voltado para o respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade da produção.
E isso vai ao encontro da sociedade brasileira”, declarou o vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari.
Ismael Perina Junior, presidente da Orplana, co-

Guardamos na memória, Mauro
Ferreira, amigo que esteve junto
conosco nas lutas em Brasília

Produtores e representantes da Coplana, Socicana e Coopecredi em Brasília: pressão pelas mudanças do Código Florestal
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Leia outros depoimentos sobre as mudanças do Código Florestal

• Deputado Aldo Rebelo

mentou sobre a atuação dos congressistas e o resultado da votação. “Depois de muita dificuldade,
de horas passadas em Brasília, de
produtores que vinham, cada um,
fazendo o seu trabalho, chegamos
a um lugar bom. Não é ainda o
ideal para o que queríamos, principalmente para nós, que vivemos
da agricultura. Há um longo trabalho ainda, mas temos consciência
clara de que o resultado da votação traz o melhor do país como um
todo”, concluiu.
Aprovado na Câmara dos Deputados, o texto permanece em
tramitação no Congresso e aguarda a votação no Senado, o que
deve ocorrer até o fim do ano.

“Após aprovado, era natural que houvesse polêmica em torno dos
destaques e foi o que aconteceu, mas creio que o Senado passa a ter
a tarefa de aperfeiçoar aquilo que foi possível de ser feito pela Câmara.
Não é uma obra acabada. Assim, são possíveis aperfeiçoamento e correções. Depois que o Senado fizer a alteração, a Câmara pode votar e,
a partir daí, teremos um [texto] definitivo, que proteja o meio ambiente
e proteja a agricultura. Esse é o interesse da população e o interesse
do país.”

• Manoel Ortolan

Presidente da Canaoeste Sertãozinho
“É um grande esforço de articulação dos líderes de partidos. Todos
se uniram ao deputado Aldo Rebelo. A votação não deixou dúvida
nenhuma, de que a grande maioria dos deputados estava de acordo
com as mudanças. Valeu o esforço e a presença de todo mundo em
Brasília.”

• Deputado Raimundo Gomes de Matos

“É necessário termos um país desenvolvido, sustentável. O que estamos mais preocupados é a falta de articulação do próprio governo.”

• Deputado Moreira Mendes

“Foi uma vitória do Brasil. O governo teve um posicionamento ruim
no final da votação, mas foi o Brasil o vencedor, o bom senso superou.”

Participação de entidades que representam produtores rurais foi fundamental para aprovação do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados
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Tradição

18ª Festagri
Código Florestal e perspectivas para a cana até 2020
foram alguns dos temas discutidos

J

aboticabal sediou pelo 18º ano a Festagri – Festa do Dia do Agricultor entre os dias 27 e 30 de
julho. Coplana, Socicana e Sicoob Coopecredi,
em parceria com outras entidades do setor, apoiaram
a realização.
A Festa reuniu produtores rurais e familiares, além
de deputados, membros do poder público da região e
representantes da cadeia produtiva.
“O agricultor é o esteio do país, pois sem a agricultura não temos nada”, disse Antoninho Penariol, presidente da Festagri.
No evento, o deputado federal, Aldo Rebelo, foi
homenageado devido ao seu empenho para as mudanças do Código Florestal.
O presidente da Orplana e Coopecredi, Ismael Perina Junior, enalteceu o empenho do deputado. “É um
código feito com muita competência, seriedade e com
muita discussão política.”

Já Delson Palazzo, presidente da Socicana, disse que “o Brasil precisa ter um Código Florestal que
permita, aos produtores, produzirem alimentos para o
mercado interno e para gerar divisas”.
Em tom de desabafo, Roberto Cestari, vice-presidente da Coplana, disse que “precisamos de pessoas
junto às representações políticas que tenham a mesma
conduta que ele [Aldo Rebelo] teve em relação ao
Código Florestal”. Ele criticou a forma como a democracia vem sendo conduzida no país, com as notícias
de corrupção nas esferas políticas.
Aldo Rebelo, relator das mudanças do Código Florestal, criticou a legislação: “Quem legislou, tomou a
agricultura como inimiga da natureza e do meio ambiente. E adotou uma visão de punir, de uma forma
desastrosa, com multas impagáveis e sem proporcionalidade”.

Da esq. para a dir.: o pres. da Coplana, Francisco de Laurentiis Filho, a dir. Técnica
substituta da Cati, Maria Sacco Marcelino, o pres. da Socicana e diretor Administrativo da
Coopecredi, Delson Palazzo, o vice-pres. da Coplana e Socicana e dir. Operacional da
Coopecredi, Roberto Cestari, o pres. da Câmera dos Vereadores de Jaboticabal, Wilson
dos Santos, o deputado federal Aldo Rebelo, o pres. da Comissão Organizadora da
Festagri, Antoninho Penariol e o pres. da Canaoeste, Manoel Ortolan
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Apresentações

No dia 28, o diretor do Departamento de Cana-de-Açúcar e
Agroenergia do Ministério da Agricultura, Silvio Borsari Filho, ministrou palestra sobre “Perspectivas
para a produção de cana-de-açúcar até o ano de 2020”.
Durante o evento, Roberto
Cestari, representando produtores
de amendoim da Coplana, entregou uma doação, ao Hospital de
Câncer de Barretos, no valor de R$
41.153,16. O gerente de captação
de recursos da instituição, Luiz Antônio Zardini, ressaltou que o deficit
do hospital é de R$ 5 milhões por
mês e, por isso, as doações são

Na abertura, compuseram
a mesa: o presidente da Comissão Organizadora, Antoninho Penariol, o presidente da
Socicana, Delson Palazzo, o
vice-presidente da Coplana,
Roberto Cestari, o presidente da Coopecredi e Orplana
(Organização de Plantadores
de Cana da Região Centro-Sul do Brasil), Ismael Perina
Junior, o secretário de Agricultura de Jaboticabal, Fábio Trevisoli, o prefeito José Carlos
Hori, o vice-prefeito e então
diretor do Campus da Unesp
de Jaboticabal, Raul da Silva
Girio, o presidente da Câmara
Municipal, Wilson dos Santos,
o presidente da Canaoeste
(Associação de Sertãozinho),
Manoel de Azevedo Ortolan,
o deputado federal, Aldo Rebelo, o presidente do Sindicato
Rural de Jaboticabal, Ricardo
Bellodi Bueno e a diretora Técnica substituta da Cati, Maria
C. Sacco Marcelino.

O então dir. da Unesp/Jaboticabal e vice-prefeito, Raul Girio, a secretária de Agricultura
do Estado, Mônika Bergamaschi, o secret. de Agric. de Jab., Fabio Trevisoli, o pres. da
Coopecredi, Ismael Perina Junior, o pres. da Festagri, Antoninho Penariol

tão importantes. O coordenador
do hospital em Jaboticabal, Azael
Pizzolato Junior, através de uma
ação beneficente local, conseguiu
arrecadar mais R$ 50 mil.

Produtores
Homenageados

No dia 29 de julho, Valdecir Luiz de Souza e Ernesto Sitta
foram homenageados com o título “Agricultor do Ano”. A Festagri
destaca, em todas as edições, a
história de superação de produtores. Como Empresa do Ano foi
homenageada a Coopecredi –
Cooperativa de Crédito Rural dos
Plantadores de Cana da Zona de
Guariba, que completa, em 2011,

37 anos de fundação.
A secretária de Agricultura e
Abastecimento do Estado, Mônika
Bergamaschi, também foi homenageada por seu longo trabalho na
representação do setor.

Café da manhã

No dia 28 de julho, data em que
oficialmente se comemora o Dia do
Agricultor, houve um café da manhã no Campus da Unesp de Jaboticabal. A data foi criada em 1960,
durante o governo de Juscelino
Kubitschek, para celebrar o centenário do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Em Jaboticabal, a lei 3170, sobre a
data, é de 30 de junho de 2003.

Família de Ernesto Sitta recebeu o título em seu nome durante a 18ª Festagri

Ernesto Sitta, Agricultor do Ano da
18ª Festagri, o qual guardamos na
memória com profunda admiração

Valdecir Luiz de Souza foi um dos homenageados como Agricultor do Ano na 18ª Festagri
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Projeto Agora

Premiação

Jaboticabal participa do Estudo
Municípios Canavieiros

Coopecredi recebe prêmio
“Empresa do Ano” na 18ª Festagri

J

aboticabal é uma das 100 cidades do Brasil
que participam da 2ª edição do Estudo Municípios Canavieiros, cujo tema é a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. O trabalho faz parte do
Projeto Agora, principal ação de comunicação institucional do agronegócio brasileiro.
O programa atenderá, em 2011, 1.600 escolas da
rede pública, nos municípios onde a cultura da cana
exerce forte influência econômica. Além do Estado de
São Paulo, participam cidades de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais e Paraná.
O presidente da Orplana (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil), entidade que faz parte do Projeto Agora, Ismael Perina
Junior, disse que “a comunicação tem o enfoque de
levar às cidades e ao público em geral, o que vem
acontecendo na produção do setor sucroalcooleiro. A
desinformação das pessoas da própria comunidade
é uma situação que foi detectada de uma maneira
que chamou a atenção. Então, essas oficinas de capacitação aos professores têm como meta levar aos
alunos e docentes conhecimentos específicos da área
de produção de cana-de-açúcar”.

Jaboticabal foi uma das 100 cidades brasileiras que participaram da 2ª
edição do Estudo Municípios Canavieiros, iniciativa do Projeto Agora

Em todo o país, 1.600 escolas receberão kits educacionais

Oficinas de Capacitação

Em Jaboticabal, houve uma oficina de capacitação
para professores, no auditório da Diretoria de Ensino.
Quem participa aprova a iniciativa, como é o caso da
professora de geografia da rede estadual de Jaboticabal, Roseli Romão Talarico. “Não só o aluno, como
a sociedade em geral, necessita saber a origem dos
produtos [etanol e açúcar]. Por mais que tenhamos
conhecimento, o curso sempre acrescenta novas informações. Na sala de aula procuramos unir a teoria e
o conteúdo que o aluno tem. Vemos que o setor em
geral tem tido uma preocupação maior com o reflorestamento, isso é bem importante.”
O coordenador pedagógico e professor de Jaboticabal, Sidney Giacometti, disse que a oficina traz informações atualizadas sobre o tema. “Tudo hoje caminha
através da parceria. Todo projeto que traz conhecimento para a escola e ao aluno é fundamental. O
aluno, além de conhecer a respeito do conteúdo, abre
uma visão maior para voltar-se ao campo, percebendo
que a agricultura é responsável pela geração de muitos
empregos.”
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Diretores e profissionais da Coopecredi, durante a entrega do
prêmio “Empresa do Ano”: história de bons resultados

A

Coopecredi recebeu, na noite de 29 de julho,
o prêmio “Empresa do Ano” na 18ª Festagri,
Festa do Dia do Agricultor. A homenagem
ocorreu em reconhecimento aos serviços prestados
aos produtores rurais, desde 15 de dezembro de 1974,
data da fundação da Cooperativa.
Desde o primeiro dia de funcionamento, a Coopecredi
atuou como uma instituição profissional, com uma forte
preocupação em atender ao cooperado com serviços
e produtos de qualidade e oferecendo apoio para a
produção.
O profissionalismo e a seriedade com que desempenhou esse trabalho fizeram da Coopecredi uma das
Cooperativas mais capitalizadas do sistema, com posição de destaque no ranking das dez melhores do
país.
Por este papel para o desenvolvimento econômico
e social do agronegócio da região, a Coopecredi faz
parte da vida do produtor e de sua família, contribuindo
para a sua sustentabilidade.
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PAC de Guariba-SP

Tecnologia

Treinamento sobre perdas
de cana na colheita mecanizada
A Socicana e a Coplana, juntamente com o CTC - Centro de Tecnologia
Canavieira - promoveram no dia 5 de julho, mais um treinamento sobre
perdas na colheita mecanizada. A atividade, dividida em teórica e prática,
foi coordenada por Adriana Lúcia da Silva, especialista em tecnologia
agrícola, e Mauro Benedini, gerente regional do CTC.
Adriana mostrou as principais perdas que ocorrem no processo de
colheita mecanizada e deu dicas de como minimizá-las.

Colhedoras - Componentes e Sistemas
Extrator Secundário

Extrator Primário

Cortador de Pontas

Elevador de
Taliscas

Divisor
de LInha

Rolo Tombador

Picadores

Rolo Alimentador, Barbatana

Rolos Alimentadores e Transportadores

Corte de Base

As perdas podem ser visíveis e
invisíveis. Como exemplo de perdas visíveis, temos cana inteira,
pedaços de cana, lascas, toletes,
tocos e cana ponta (cana agregada ao ponteiro), que são facilmente
identificadas e coletadas no campo.
Devem ser amostrados no mínimo
10 ou mais pontos aleatórios por
área de liberação de colheita e a
representatividade de cada amostra de 10m2 (figura 1) não deve ultrapassar a 3 ha.
As perdas invisíveis ocorrem na
forma de caldo, serragem e pequenos estilhaços, durante o processamento interno da matéria-prima
na colhedora, devido aos impactos
mecânicos dos sistemas de corte,
picagem, transporte e limpeza. O
CTC vem estudando e quantificando essas perdas invisíveis para
minimizá-las, conhecendo suas
origens, e efetuando as correções
necessárias na colhedora.

2,8

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

1,4

3,6
Área a ser demarcada para a coleta da
amostra no espaçamento de 1,4m
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xxxxxxxxxxxx
3,0

xxxxxxxxxxxx

1,5

3,3
Área a ser demarcada para a coleta da
amostra no espaçamento de 1,5m

Metodologia CTC

Classificação das Perdas Visíveis

As perdas por estilhaços surgem devido à má regulagem do extrator primário, cuja rotação deve variar
de acordo com as condições do canavial. É importante
que o operador tenha o hábito de alterar a rotação
regularmente, devido às mudanças de talhões, variedades, umidades relativas do ar, entre outros fatores.
Uma maneira prática de acompanhar essas perdas por
estilhaços é quantificá-las em 1m2 (fotos 1 e 2). Lembrar que 100 g/m2 equivale a uma perda de 1 t/ha.
Quando a carga estiver com muita impureza vegetal,
a melhor alternativa pode ser reduzir a velocidade de
operação da colhedora e não aumentar a rotação do
extrator primário.

A sincronização entre colhedora e veículo
transportador é de responsabilidade do operador
e também do tratorista, que devem ter atenção
redobrada principalmente nos momentos de passagens de carreador, no início e término da linha
de cana e nas paradas da máquina provocadas
por embuchamentos e obstáculos.
Vários fatores interferem na altura do corte de
base: sistematização inadequada com sulco profundo e falta de “quebra de lombo”, torrões devido ao cultivo inadequado, locais com pedra, cana
tombada, excesso de velocidade da máquina e
falta de habilidade do operador.
É importante observar o tamanho das faquinhas. As de 4” (quatro polegadas) desgastam e
quebram mais que as de 3”, que são as recomendadas pelos fabricantes.
O acompanhamento de perdas na colheita
mecanizada é fundamental, pois podem chegar
a volumes muito altos. Quantidades extremas de
perdas de 10-15 toneladas/hectare podem ocorrer. Volumes próximos de 3-4 ton/ha são considerados aceitáveis (Tabela 1).
Tabela 1: Classificação das Perdas.
Nível de Perdas

Percentual de Perdas (%)

Médio

2,5 < 4,5

Baixo

As perdas por toletes estão principalmente relacionadas à falta do sincronismo entre colhedora e transbordo. Os toletes são formados pelas facas de corte
do rolo picador. Quando apenas uma das facas estiver
cortando bem, haverá canas cortadas em diversos tamanhos ou canas parcialmente cortadas, gerando um
aspecto popularmente conhecido por “linguiça”. Isso é
constatado também quando algumas partes da colhedora, principalmente no elevador, ficam com cana e
palha não picadas como se fosse um varal. (fotos 3
e 4).

Alto

< 2,5

> 4,5

O treinamento e capacitação do pessoal envolvido no processo de colheita são fundamentais
para reduzir as perdas de cana a volumes satisfatórios.
Durante o treinamento, foi realizada a amostragem em área de fornecedor para exemplificar o
procedimento preconizado pelo CTC.
O treinamento foi direcionado ao corpo técnico
da Coplana e Socicana com o objetivo de capacitar os profissionais para a avaliação das perdas
da colheita mecanizada e orientar os produtores
rurais sobre o assunto. Quem quiser mais informações a respeito, basta entrar em contato com o
corpo técnico da Cooperativa e Associação.
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ATR

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/04/2011 a 30/04/2011
Emissão: 06/07/2011

ATIVO

PASSIVO

VALOR TOTAL

ATIVO

9.750.140,10

VALOR TOTAL

PASSIVO

CIRCULANTE

7.794.970,28 		

DISPONÍVEL

7.762.855,74 			 CIRCULANTE

195.235,17

		 NUMERÁRIO

150,77 			 FORNECEDORES

48.003,49

		 BANCOS C/ MOVIMENTO

21.192,16 			 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

26.190,83

		 BANCOS C/ APLICAÇÃO

7.741.512,81 			 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

27.757,71

31.214,54 			 IMPOSTO A RECOLHER

13.333,12

		 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(3.930,18) 			 PROVISÕES

79.950,02

		 CONTAS A RECEBER

35.144,72 		

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

CIRCULANTE

195.235,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conselho dos Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado de São Paulo
CIRCULAR Nº 05/11 - DATA: 29 de julho de 2011

9.554.904,93

ADIANTAMENTOS

900,00 			 RESERVA DE CAPITAL

8.543.797,71

		 ADIANTAMENTOS

900,00 			 RESERVA DE CAPITAL

59.504,86

1.955.169,82 			 RESERVAS DO IMOBILIZADO

8.484.292,85

NÃO CIRCULANTE

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

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 JULHO de 2011. O preço médio do kg de ATR para o mês de JULHO, referente
à Safra 2011/2012, é de R$ 0,4959.
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, nos meses de abril a
julho de 2011 e acumulados até JULHO, são apresentados a seguir:

1.216.207,18

		 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4.000,00 		

		 OUTROS CRÉDITOS

4.000,00 			 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.216.207,18

1.951.169,82 		
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

(205.099,96)

		 INVESTIMENTOS

511.063,44 			 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

(205.099,96)

		 IMOBILIZADO

221.252,34			 DEFICIT DO EXERCICIO

(205.099,96)

		 OUTROS IMOBILIZADOS

2.646,88

		 IMOBILIZADO - AVALIADO

1.216.207,16

PERMANENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 9.750.140,10 (nove
milhoes, setecentos e cinquenta mil, cento e quarenta Reais e dez 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, 30 de abril de 2011.

Delson Luiz Palazzo
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 30 DE JUNHO DE 2011
em Milhares
ATIVO

30/06/2011

30/06/2010

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, equiptos, veículos, informática

724.975
1.018
1.018
48.855
48.855
453.750
453.750
215.326
55.545
160.495
51
(765)
6.026
6.026

544.251
857
857
167.692
167.692
210.026
210.026
161.990
42.893
119.546
51
(501)
3.685
3.685

191.137
179.624
138.644
719
18
1.968
38.223
52

181.510
172.799
149.643
760
42
22.270
84

11.513
9.454
2.993
6.462
2.059
2.059

8.711
7.319
2.647
4.673
1.391
1.391

TOTAL DO ATIVO

916.112

725.761

PASSIVO

30/06/2011

CIRCULANTE			
DEPOSITOS		
			
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 País
			
Reserva Legal
			
Reserva Especial p/Financiamento
			
Sobras Acumuladas no Exercício Atual

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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CONSECANA

9.750.140,10

30/06/2010

628.554
459.602
15.022
444.579
2.240
1.974
266
164.486
51
164.434
106
106
2.121
665
717
18
721
-

477.795
341.214
14.309
326.905
1.704
1.268
437
123.479
51
123.429
93
93
11.305
539
1.105
9.661

191.543
191.543
150.433
719
1.968
38.423

172.650
172.650
150.507
760
21.383

96.015
59.729
20.566
8.247
7.473

75.316
53.012
11.482
5.247
5.574

916.112

725.761

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Acumulado
até Julho

ABMI
66,24
59,73
54,82
64,07

ABME
49,67
48,49
48,06
51,24

AVHP
40,82
40,00
40,45
45,33

EAC
EHC
2375,00 1387,50
1380,70 1005,90
1244,60 1113,70
1.298,90 1.136,80

EAI
2253,70
1463,90
1238,70
1.301,00

EHI
1424,80
1054,70
1078,80
1.165,90

EAE
1342,95
1185,45
1127,36
1.195,27

EHE
971,08
950,97
994,44
1.030,84

61,30

49,50

41,82

1.570,07

1.479,76

1.176,61

1.194,91

987,55

1.167,23

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 indústria (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 nos meses de abril a julho
de 2011 e acumulados até JULHO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/11, são
os seguintes:
ABMI
MÊS
0,6167
Abril
0,5561
Maio
0,5104
Junho
0,5965
Julho
Acumulado 0,5707
até Julho
MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho

ABME
0,5743
0,5606
0,5556
0,5924

AVHP
0,4738
0,4643
0,4695
0,5262

EAC
0,8432
0,4902
0,4419
0,4611

EHC
0,5141
0,3727
0,4126
0,4212

EAI
0,8001
0,5197
0,4398
0,4619

EHI
0,5279
0,3908
0,3997
0,4320

EAE
0,4768
0,4209
0,4002
0,4243

EHE
0,3598
0,3523
0,3684
0,3819

0,5723

0,4854

0,5574

0,4325

0,5253

0,4359

0,4242

0,3659

MÊS
0,5736
0,4583
0,4560
0,4929

Preço Médio do Kg de AT
ACUMULADO
0,5736
0,5148
0,4952
0,4959
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Faça o seu seguro
na Coopecredi
Para atender às necessidades do cooperado,
agora a Coopecredi disponibiliza diversos tipos de seguro:
• Automóvel,
• Residencial e Empresarial,
• Vida e Previdência,
• Equipamentos Agrícolas,
• Riscos de Engenharia,
• Responsabilidade Civil Proﬁssional,
• Certiﬁcação Digital.

Este é mais um benefício ao cooperado.
A parceria é com a Unitas Administradora
e Corretora de Seguros Ltda.
Converse com um de nossos atendentes
no PAC – Posto de Atendimento
ao Cooperado da Coopecredi.
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