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EDITORIAL

Prezado (a) Cooperado (a),
Esta edição da Revista traz importantes iniciativas ocorridas nos últimos
meses em nossas entidades. Já próximos do último bimestre do ano, percebemos o quanto realizamos juntos: cooperados, conselheiros, executivos, gestores e colaboradores.
Para citar alguns exemplos, o 1º Encontro dos Produtores de Amendoim
da Coplana foi um evento do mais alto gabarito, que demonstrou ser um
divisor de águas para a cultura e para o futuro de nossos negócios. Os
investimentos que os senhores verão descritos na matéria são fruto do trabalho conjunto de cooperativa e cooperados.
Tivemos outras conquistas nos últimos meses, como o 3º Ciclo de Palestras Técnicas, que reuniu reconhecidos especialistas de diversas áreas,
visando à sustentabilidade do produtor, um sucesso de público e de crítica,
como poderão ver.
E devo dizer, aos senhores, o quanto estamos orgulhosos de ver a colocação da Coopecredi no Ranking das melhores Cooperativas de Crédito da
América Latina. Este é um feito para poucos, que conseguem aliar competência à visão empreendedora de um quadro social que hoje é uma referência no Brasil e exterior. A Coopecredi também, avançando na padronização
de sua estrutura, inaugurou as novas instalações do PAC de Dumont, e deu
mais um passo para garantir conforto e segurança ao cooperado.
Junto a todas essas realizações, continuamos muito firmes na luta pelas
mudanças do Código Florestal, mantendo as discussões com parlamentares, em Brasília e em diversos eventos promovidos pelo setor. Prova de que
continuamos atentos e obstinados na defesa do que é nosso por direito e
do qual não abrimos mão.
Todas as conquistas são fruto de muito trabalho, competência e um
desejo genuíno de manter a perenidade de uma história que começou com
nossos pais e avós e a qual temos o dever e a honra de transmitir aos
nossos filhos e netos. Boa leitura!

Roberto Cestari

Vice-presidente
da Coplana e Socicana
Diretor Operacional
da Coopecredi

Em referência à Revista Técnica
Comunicamos que o produto Cropstar, da Bayer Cropscience, possui registro para a cultura do amendoim desde 14/06/2010, conforme
publicação no Diário Oficial. Dessa forma, corrigimos a informação da Revista Técnica da Coplana nº 3, distribuída em agosto de 2011,
em que o relatório de título, AVALIAÇÃO DO PRODUTO CROPSTAR NO TRATAMENTO DE SEMENTES DE AMENDOIM RASTEIRO
IAC-886, COMPARANDO COM O INSETICIDA CRUISER, citava que o produto não possuía tal registro.
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BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/08/2011 a 31/08/2011
Emissão: 18/10/2011

ATIVO

PASSIVO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

ATIVO

10.173.585,55

PASSIVO

10.173.585,55

CIRCULANTE

8.324.920,94

CIRCULANTE

225.230,13

DISPONÍVEL

8.299.132,47

CIRCULANTE

225.230,13

NUMERÁRIO

1,70

FORNECEDORES

52.343,49

BANCOS C/ MOVIMENTO

14.024,81

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

28.916,05

BANCOS C/ APLICAÇÃO

8.285.105,96

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

18.029,29

23.587,40

IMPOSTO A RECOLHER

8.460,74

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(3.985,52)

PROVISÕES

116.077,16

CONTAS A RECEBER

27.572,92

OUTROS DÉBITOS

1.403,40

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

ADIANTAMENTOS

2.201,07

ADIANTAMENTOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.201,07

9.948.355,42

RESERVA DE CAPITAL

8.543.797,71

NÃO CIRCULANTE

1.848.664,61

RESERVA DE CAPITAL

59.504,86

PERMANENTE

1.848.664,61

RESERVAS DO IMOBILIZADO

8.484.292,85

INVESTIMENTOS

511.063,44

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

IMOBILIZADO

167.210,76

OUTROS IMOBILIZADOS

2.646,88

IMOBILIZADO - AVALIADO

1.167.743,53

1.213.443,53

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.213.443,53

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

191.114,18

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

191.114,18

SUPERÁVIT DO EXERCICIO

191.114,18

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 10.173.585,55 (dez
milhoes, cento e setenta e tres mil, quinhentos e oitenta e cinco Reais e cinquenta e cinco Centavos)
Nós que abaixo assinamos, membros do Conselho Fiscal da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, nos termos dos Estatutos Sociais, tendo
a escrituraçáo das operações realizadas durante o ano e somos de parecer favorável a sua aprovação pela Assembléia Geral.
GUARIBA, 31 de agosto 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
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2011
em Milhares
ATIVO

31/08/2011

31/08/2010

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

781.873
845
845
49.853
49.853
522.355
522.355
202.627
51.563
152.758
52
(1.746)
6.194
6.194

598.971
980
980
160.713
160.713
271.303
271.303
162.187
44.876
117.772
51
(512)
3.789
3.789

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos Rurais
Crédito Rural - Securitização
Depósitos Judiciais (Trabalhista)
Depósitos Judiciais (COFINS)
Depósitos Judiciais (IRRF)
Outros Valores e Bens

208.202
195.432
153.801
723
18
1.968
38.882
41

183.715
174.794
151.267
764
42
22.652
70

12.770
10.525
4.038
6.487
2.245
2.245

8.920
7.514
2.647
4.868
1.406
1.406

990.075

782.686

PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Ações Cotas - Bancoob
Ações Cotas - Cocecrer
IMOBILIZADO DE USO
Móveis, equiptos, veículos, informática

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

31/08/2011

31/08/2010

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

687.528
521.338
23.720
497.618
2.146
1.932
214
162.407
52
162.356
110
110
1.527
693
95
18
721
-

530.464
392.963
12.903
380.060
1.574
1.245
329
124.899
51
124.848
97
97
10.931
588
747
9.596

NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos Rurais Repasses
Crédito Rural - Securitização
Depósitos Judiciais (COFINS)
Depósitos Judiciais (IRRF s/Aplic. Financeira)

203.819
203.819
162.150
723
1.968
38.979

174.662
174.662
152.199
764
21.699

98.728
60.556
20.566
8.246
9.360

77.560
53.134
11.482
5.247
7.696

990.075

782.686

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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FAÇA SEU SEGURO
NA COOPECREDI

Para
ara atender às necessidades do
cooperado, agora a Coopecredi
disponibiliza diversos
tipos de seguro:
t"VUPNØWFM 
t3FTJEFODJBMF&NQSFTBSJBM
t7JEBF1SFWJEÐODJB
t&RVJQBNFOUPT"HSÓDPMBT
t3JTDPTEF&OHFOIBSJB
t3FTQPOTBCJMJEBEF$JWJM1SPmTTJPOBM
t$FSUJmDBÎÍP%JHJUBM

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.
revista COPLANA 5

EVENTOS

Núcleo Jovem visita fábrica de
tratores em Mogi das Cruzes

O

Núcleo Jovem da Coplana realizou, no início
do segundo semestre, uma visita técnica à
multinacional Valtra, em Mogi das Cruzes-SP. A iniciativa contou com o apoio da Valtra de Taquaritinga, e o grupo conheceu as linhas de montagem
de tratores.
O coordenador do Núcleo Jovem, Fernando Pa-

Núcleo Jovem dá preferência
às visitas técnicas

SIPAT
reforça os
princípios da
segurança
no ambiente
de trabalho

A

nobianco, disse que a visita foi positiva. “A maioria
das pessoas não conhecia a linha de produção de um
trator e a estratégia da empresa neste setor no Brasil.”
A estudante de agronomia, Lidiane Pavani também
se surpreendeu. “No campo, já vemos o trator completo, pronto para ser utilizado na roça.”
Matheus Palazzo Barbosa, também estudante de
agronomia, falou do porte da empresa. “Conheci novos
produtos e o que há de mais novo no mercado, além
do parque industrial.”
O coordenador comercial da Valtra no Estado,
Wágner Silva, lembrou da tendência de aumento de
área em várias culturas, principalmente cana. “Em
São Paulo, trabalhamos com novos tratores, colhedoras, plantadeiras e equipamentos que auxiliem em
maior produtividade. No passado, tínhamos muitas
pessoas para plantio e colheita. Hoje, temos no Estado
de São Paulo um avanço na mecanização.”
A sede em Mogi das Cruzes se destaca também
pelo pioneirismo nos testes com tratores movidos a
biodiesel. A Valtra exporta para mais de 60 países.

Coplana, a Socicana e o Sicoob Coopecredi promoveram
de 12 a 16 de setembro, a 24ª Sipat – Semana Interna de
Prevenção do Acidente do Trabalho. O objetivo é orientar
os colaboradores para um comportamento seguro na empresa e no
ambiente doméstico, além de mudanças de hábitos para uma vida
mais saudável.
Para garantir a segurança é necessário que as normas sejam
incorporadas à rotina das organizações. Todos os dias, itens e procedimentos têm de ser conferidos e reavaliados. É o que ocorre, por
exemplo, na Unidade de Grãos, onde os profissionais trabalham em
altura e utilizam diversos tipos de equipamentos. Em 2011, já foram
mais de 20 treinamentos de segurança, além de orientações diárias.
A Sipat é organizada pela Cipa - Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes, e tem total apoio das diretorias das três entidades.
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Variedades de cana e uso de
maturadores são temas em Jaboticabal

O

Núcleo de Desenvolvimento da Coplana de
Jaboticabal realizou, no
dia 29 de setembro, uma reunião
para discutir o planejamento das
próximas safras. Houve a presença de cerca de 80 cooperados, e
o tema foi “Variedades de Cana-de-Açúcar para a Região de Jaboticabal e Vantagens do Uso de
Maturadores”, ministrado pelo doutor em Agronomia, Antonio Carlos
Gheller. O evento contou com o
apoio da Dupont e Syngenta.
O especialista lembrou que
Jaboticabal está situada em uma
área privilegiada para a produção
de cana, com clima e solo propícios para o desenvolvimento da lavoura. No entanto, era necessário
otimizar resultados. “Não estamos
explorando o potencial de produ-

Jaboticabal ainda não
explora todo o seu potencial

ção dos nossos solos, do clima e
muito menos das nossas variedades.”
De acordo com o palestrante, a
média de produtividade na região
de Jaboticabal, em 2010, variou de
12 a 13 toneladas de ATR [Açúcar
Total Recuperável] por hectare de
cana, sendo que era possível chegar a 14 toneladas. Para atingir o
potencial agroindustrial máximo era

Palestras, dinâmicas e sorteios fizeram
parte da semana

revista COPLANA 7

preciso entender o manejo integrado de variedades. Este tipo de manejo avalia as interações das variedades de cana com os ambientes
de produção - solo, água, variedades, logística de safra, colheita,
maturação, etc. “O Manejo Integrado de Variedades tem o objetivo de
otimizar o potencial de produção do
ambiente e das variedades.”
Outro ponto discutido foi a aplicação de maturadores. Dentre os
cuidados na hora de usá-los estão: considerar a forma de ação;
fatores ambientais, como época de
aplicação e condições do campo;
operacionais – temperatura, vento,
equipamento utilizado; e verificação da real necessidade do uso do
produto.
Gheller também citou a importância do trabalho desenvolvido
pela Coplana, Socicana e Sicoob
Coopecredi, o que auxilia o produtor na condução da atividade
agrícola e visa à rentabilidade dos
negócios.

DIVERSIFICAÇÃO

Workshop intergovernamental
sobre açúcar e diversificação em
Ribeirão Preto
Pequenos países querem importar o modelo brasileiro
de produção de cana e etanol

R

ibeirão Preto sediou, entre
os dias 26 e 29 de setembro, o 2º Workshop
Intergovernamental sobre Açúcar
e Diversificação, com a presença
de representantes de 20 países da
Ásia, África, América Central, além
do Caribe. O evento foi organizado pelo CFC, Common Fund for
Commodities, e pela ISO, Organização Internacional do Açúcar, com
apoio da Orplana, Organização de
Plantadores de Cana da Região
Centro-Sul do Brasil, e Ministério
da Agricultura. O CFC é uma entidade que atua junto à Organização
das Nações Unidas para o financiamento de pequenos produtores
ao redor do mundo, e a ISO, sediada em Londres, é uma entidade
intergovernamental com o objetivo
de desenvolver os mercados do
açúcar.
Os cerca de 30 representantes
dos diversos governos vieram conhecer os processos de produção
de açúcar do Brasil e estudar alternativas para a diversificação de
produtos como o etanol, a cogeração de energia e os bioplásticos.
Além de dois dias de debates, o

evento contou com uma visita técnica à Usina Santa Elisa e à indústria
Dedini, de Sertãozinho.
Peter Baron, diretor executivo da ISO, disse que a entidade tem buscado
ajudar os países produtores de açúcar associados, com a difusão de estratégias para superar os desafios futuros do setor. Lembrou que a demanda
mundial por açúcar e alimentos está crescendo, mas não no mesmo ritmo
da produção. Ele avalia que a demanda será suprida por países com produções mais competitivas, como é o caso do Brasil.
Ali Mchumo, embaixador do CFC, explicou que os países participantes
do workshop estão longe ainda de atingir seus potenciais de produção de
cana. São países com grande potencial de crescimento a ser explorado
e que devem buscar maior eficiência, baseando-se no método brasileiro,
considerado um dos melhores modelos do mundo. O desafio para esses
países presentes ao workshop será a produção de etanol para reduzir as
importações de petróleo.
O especialista Luiz Carlos Dalben, com a vicepresidente da Orplana, Maria Christina Pacheco e o
presidente da entidade, Ismael Perina Junior

Países procuram modelo
brasileiro para diversificar
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PADRÃO SICOOB

Sicoob Coopecredi reinaugura
PAC em Dumont
Município comemora presença do PAC, atendimento
personalizado à comunidade e investimentos na região

N

a manhã do dia 2 de agosto, o Sicoob Coopecredi inaugurou as novas instalações do
PAC (Posto de Atendimento ao Cooperado)
da cidade de Dumont. O local possui 148 m² de área
total, ou quase o dobro da instalação anterior. O novo
prédio segue o padrão do sistema Sicoob, e oferece
maior conforto, segurança e tecnologia. O PAC de
Dumont atende a 202 cooperados, e a ampliação era
uma solicitação dos produtores.
Participaram do evento diretores, conselheiros fiscais, gestores, colaboradores, autoridades municipais,
cooperados e familiares, além de representantes do
Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil) e Sicoob Central Cocecrer-SP (Sistema de Cooperativas de Crédito
do Brasil/Cooperativa Central de Crédito Rural do Estado de São Paulo).
O diretor presidente do Sicoob Coopecredi, Ismael
Perina Junior, falou do novo modelo. “O atendimento e

Cooperados aprovam
novas instalações

a fachada já estão no modelo atual do Sicoob. A área
de recepção melhorou bastante e trará maior conforto e tranquilidade aos cooperados. Foi construído um
ambiente restrito para as conversas com o gerente, o
que oferece maior privacidade.”
O diretor administrativo do Sicoob Coopecredi, Delson Luiz Palazzo, comentou sobre a reestruturação
de outros PACs. “A Coopecredi está se dedicando a
atender as orientações do Sicoob, e estamos trabalhando pelas demandas mais urgentes. Dumont tinha
uma reivindicação antiga quanto à melhoria de espaço
físico, tanto para os colaboradores quanto para cooperados. À medida que as demandas vão surgindo nas
cidades onde temos os PACs, vamos atendendo de
acordo com orientações e normas do Sicoob.”
O diretor operacional do Sicoob Coopecredi, Roberto Cestari, citou os benefícios da Cooperativa de
Crédito. “Grande parte das receitas que vêm para a
Coopecredi, é reinvestida no agronegócio brasileiro. O
resultado reflete na região, fortalecendo não só o produtor, como também os municípios, gerando empregos
e riqueza.”
Antonio Carlos Pongitor, gerente geral do Sicoob
Coopecredi, falou dos volumes de recursos. “A Coopecredi está organizada e bem estruturada. Só em
Dumont, disponibilizamos R$ 25 milhões em Operações de Crédito. Somos uma entidade que traz retorno
para os cooperados, que são clientes e, ao mesmo
tempo, donos da Cooperativa.”
Em seu discurso, o prefeito de Dumont, Adelino
da Silva Carneiro, falou das vantagens da Coopecredi
para o município em relação a outros bancos. Lembrou
que Dumont, cuja economia é baseada em atividades
agrícolas, é auxiliada pela presença de entidades do
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Diretores e conselheiros
presentes à reinauguração

setor. “A Coplana e Coopecredi estão de parabéns, pois estão investindo em nossa cidade e apoiando
nossos agricultores.”
O superintendente de Negócios
do Bancoob, Marcelo Costa, comentou sobre a expansão do cooperativismo no Brasil. “As rendas
geradas pelo negócio voltam para
os próprios clientes [cooperados]
na forma de distribuição de sobras.
Isso tem feito com que o cooperativismo de crédito cresça fortemente
no Brasil. No sistema Sicoob, do
qual a Coopecredi faz parte, já são
quase 2 mil agências no Brasil e
perto de 2 milhões de cooperados.”
Outra vantagem apontada pelo superintendente é que o dinheiro circula na própria região de atuação
da cooperativa.
No PAC de Dumont trabalham
seis colaboradores: a gerente, Monaliza Aparecida da Silva, o auxiliar
administrativo, Gabriel Selan Brito,
as caixas executivas, Camila Fernanda Izo Alves e Rafaela Cristina
Pereira, a auxiliar de serviços gerais, Ida Angelina Deliberto Grandi e o responsável pela segurança
patrimonial, Marcos Vieira Santo.

Sicoob Coopecredi: equipe preparada
para atender ao produtor e à comunidade

Nova fachada do PAC de Dumont
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CAMPO LIMPO

Dia Nacional do Campo Limpo
recebeu 35 escolas da região
Objetivo é difundir a preservação ambiental
e a sustentabilidade na agricultura

A

Central de Recebimento de Embalagens de
Defensivos da Coplana, em Guariba, promoveu, entre os dias 16 e 18 de agosto, a 7ª
edição do Dia Nacional do Campo Limpo. O evento
reuniu 35 escolas da rede pública de 12 municípios,
como Guariba, Jaboticabal, Dumont, Taquaritinga,
Pradópolis e Guatapará. A data é comemorada oficialmente, em todo o país, no dia 18 de agosto.
A iniciativa discute a necessidade da preservação
ambiental para uma agricultura sustentável, e apresenta os resultados da destinação de embalagens de
agrotóxicos. O Brasil é referência no mundo, e destina
corretamente 94% das embalagens vazias comercializadas anualmente. De acordo com o Inpev (Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias),
até o final de 2011, devem ser devolvidas 35 mil to-

neladas de embalagens vazias. Em São Paulo, mais
de 2.500 toneladas de embalagens foram retiradas do
meio ambiente neste ano.
O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari,
lembrou que a cooperativa, há sete anos, participa
do Dia Nacional do Campo Limpo. “Tentamos mostrar
à sociedade e ao poder público as contribuições da
cadeia produtiva.”
Para o gerente da Divisão Comercial, Ednel Constant, palestras e peças de teatro ajudam na compreensão das crianças sobre a preservação.
O responsável pela Central da Coplana, José de
Oliveira Junior, lembrou dos plantios. “Nós temos projetos como o Reflorestando as Nascentes e Córrego
Vivo, que comprovam a preocupação da Cooperativa.”
O coordenador de Operações do Inpev para o Es-

Estudantes aprendem enquanto se
divertem no Dia do Campo Limpo
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tado de São Paulo, Jorge Hilsdorf,
falou dos próximos desafios. “Hoje,
tudo o que gira em torno do recolhimento de embalagens ainda é
um processo caro, financiado pelas
indústrias e revendas. Nosso objetivo é reduzir esse custo e, principalmente, elevar a participação do
agricultor quanto à devolução das
embalagens de maneira correta.”
De acordo com o Inpev, participaram do Dia Nacional do Campo
Limpo 104 Centrais de todo o Brasil, mobilizando 150 mil pessoas.
A realização é das centrais de
recebimento e do Inpev, com o
apoio da Associação Nacional dos
Distribuidores de Insumos Agrícolas
e Veterinários, Org. Cooperativas
Brasileiras, Associação Brasileira
do Agronegócio, Associação das
Empresas Nacionais de Defensivos
Agrícolas, Associação Nacional
de Defesa Vegetal, Associação
Brasileira dos Produtores de
Soja, Confederação Nacional da
Agricultura e Sindicato Nacional da
Indústria de Produtos para Defesa
Agrícola, prefeituras, governos e
parceiros locais.

Maquetes simularam o que
ocorre no meio ambiente

Fundamental participam de concursos de desenhos e redação, com
etapas local e nacional. O tema do
desenho foi “Cuidar do campo é
cuidar da vida” e da redação, “O
meio ambiente e as embalagens do
campo: tudo a ver!”.

Opiniões

“Os alunos levam para a família
informações adquiridas aqui”, afir-

mou Camila Vendite, professora da
Escola Municipal Professor Barros,
de Guariba. O estudante Caíque Ciganha, de Dumont, achou interessante o processo de enfardamento
das embalagens. “Vir até aqui foi
bem legal, pois saímos da rotina
da escola.” Guilherme Landic, de
Guariba, disse que aprendeu como
pode ser um mundo melhor, com
mais água e árvores.

Exposições
e oficinas

Dentre as novidades em 2011,
esteve um cinema com filme educativo sobre o meio ambiente. No
estande da Coplana a maquete simulou uma nascente e uma área
de preservação permanente reflorestadas.
Durante os três dias, o Sescoop-SP (Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo)
promoveu peças de teatro.

Concursos

Embalagens vazias têm destinação correta. Brasil é
campeão com 94% do total de embalagens

Alunos de 4º e 5º do Ensino
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AMENDOIM

1º Encontro dos Produtores de
Amendoim da Coplana marca novo
período na trajetória da cultura

O

encontro reuniu 400 agricultores, na Unidade de Grãos, em Jaboticabal, e teve o objetivo de transmitir a evolução dessa história
construída por cooperados e cooperativa. Os produtores assistiram
a um filme sobre a repercussão do próprio trabalho no Brasil e no exterior.
Lembraram o período da colheita manual e o início da construção do que
seria a Unidade de Grãos. No final da década de 1990, produtores, diretores, gestores e técnicos se empenharam para garantir novo ânimo à cultura.

Da região para o mundo

O produto do interior do Estado alcançou reconhecimento inclusive na
União Europeia, mercado mais seletivo do mundo. A marca Coplana Premium Peanuts (nome em inglês para facilitar a comunicação com o cliente
internacional) é consumida por grandes indústrias responsáveis pela oferta
de produtos finos ao mercado.
Em dezembro de 2010, este mesmo amendoim conquistou a Certificação BRC, British Retail Consortium, norma usada globalmente, referência
nas melhores práticas de fabricação.

Produtores visitam área da
nova planta industrial
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As conquistas ocorreram dentro
de princípios de sustentabilidade.
O amendoim produzido em rotação
com cana é exemplo do casamento de duas culturas que rendem,
como frutos, empregos, renda, desenvolvimento social e responsabilidade ambiental.
Nesse momento, a cooperativa
realiza investimentos de R$ 30 milhões em modernização da planta
industrial, o que irá garantir ainda
mais qualidade nos processos e
otimização de recursos. Ou seja, o
objetivo é promover a longevidade
dos negócios do produtor.
O superintendente José Arimatéa Calsaverini lembrou que a
marca da empresa representa o
que há de melhor a oferecer aos
clientes. “Só pode dizer que está
construindo uma marca quem já
fez lição de casa, em qualidade,
prestação de serviços e confiabilidade. Depois de todos estes anos
de esforços e conquistas, podemos
dizer que a Coplana adquiriu este
direito. Isso nos levou, naturalmente, a aprimorar a identidade visual
e os conceitos. O resultado é a
Coplana Brazilian Premium Peanuts – Amendoim Brasileiro de Alta
Qualidade.”
Para Toni Ângelo Chinelato, o
projeto novo trará melhor rendimento. “Uma unidade maior, com

maior capacidade de processamento, vai melhorar os custos e
isso melhora também para o produtor. Essa iniciativa vem dar sustentação para a nossa atividade.”
Waldyr da Cunha Junior lembrou do começo, quando o amendoim era armazenado em uma
área próxima à cidade. “A gente
começou naquele tempo lá atrás,
beirando a pista na Faria Lima.
Mudamos para cá e agora vimos
essa história toda que foi mostrada no Encontro. A gente não sabia
que era com tanta grandeza que
o amendoim estava chegando lá
fora. Sabemos do compromisso da
cooperativa, mas a competência
está além do que esperávamos.”
Frank Polegato falou da evolução que ocorreu no campo. “Dentro das possibilidades a gente tem
tentado evoluir em todos os aspectos, em máquinas, equipamentos
e em produtividade. Comparando
com 15 anos atrás mudou praticamente tudo. A gente não conseguiria exportar se fosse daquela
forma.”
Manoel Carneiro ressaltou o
momento de crise, em que houve uma forte desvalorização do
produto. “1998 e 1999 foi a época
mais crítica da vida do produtor.
Em umas viagens que nós fizemos
para fora do país, adquirimos tanto
conhecimento que dava até para
acreditar que nós produziríamos
amendoim como estamos fazendo hoje. Mudamos a maneira de
produzir amendoim no Brasil e, por
isso, estamos colhendo os frutos.”
Laerte Manduca resume bem o
sentimento do cooperado. “Como
todo produtor, eu fico contente de
saber que a nossa produção gira o
mundo inteiro.”

Produtores presentes ao 1º Encontro do Amendoim
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Produtores presentes ao 1º Encontro do Amendoim
16 revista COPLANA

www.brasilverdequealimenta.com.br
Para saber mais, entre em contato:

afla-guard

ATENÇÃO: Este produto é perigoso para a saúde humana. Use corretamente o equipamento
de proteção individual. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo,
na bula e na receita. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
Descarte corretamente as embalagens vazias e os restos de produto. Fungicida
microbiológico – uso exclusivamente agrícola. Classiﬁcação toxicológica: IV - Pouco Tóxico.
Classifi cação do Potencial de Periculosidade Ambiental: IV – Pouco Perigoso ao Meio Ambiente.

®

Valoriza a sua colheita e protege o seu dinheiro.
Seu amendoim blindado contra a afl atoxina.

Um produto testado e aprovado nos Estados Unidos,
onde é usado desde 2004, agora está registrado no Brasil.
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Biosphere Indústria e Comércio de Insumos Agrícolas LTDA. Rua Luís Anibal, 295 - Dist. Ind. / Cravinhos - SP
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PALESTRAS TÉCNICAS

3º Ciclo de Palestras Técnicas

Motivação profissional, redução dos custos de produção e futuro do
agronegócio foram temas debatidos em agosto

A

Coplana, em parceria com
o Sicoob Coopecredi e
Socicana promoveu, em
agosto, o 3º Ciclo de Palestras
Técnicas. O evento contou com o
patrocínio da Arysta LifeScience,
Syngenta, Bunge, Mosaic, FMC,
Yara, Fertilizantes Heringer, Milenia, Dupont, Basf, Stoller e Agroveg.
O Supervisor de Desenvolvimento Técnico-Comercial da Coplana, Amauri Asseli Frizzas, responsável pela organização, avaliou
o evento. “A iniciativa alcançou o

seu objetivo, que é levar, aos cooperados, as mais recentes informações do
agronegócio. Trouxemos profissionais entre os melhores de cada área, com
o intuito de fornecer subsídios concretos sobre produção agrícola.”

As relações familiares

No dia 2, abrindo o 3º ciclo de palestras, o psiquiatra Augusto Cury
falou sobre “Motivação Profissional e Familiar”. Ele comentou que no mundo inteiro as relações familiares são superficiais. “Pais e filhos moram na
mesma casa, respiram o mesmo ar, mas não respiram a mesma história,
não conhecem mais profundamente um ao outro.” Lembrou que “bons pais
dão presentes aos filhos e suporte para sobreviverem e pais brilhantes dão
sua história, falam dos dias mais tristes de suas vidas para que seus filhos
aprendam a lidar com as tristezas e suas lágrimas.” O médico lembrou que
os fracassos são ensinamentos para alcançar o sucesso.
Ele criticou o sistema educacional. “Cada vez mais, vemos pessoas e
sociedades doentes. Conhecemos mais o mundo em que estamos, mas
somos leigos e ingênuos sobre o mundo que somos.”
Cury conclui que de 40% a 60% das pessoas sofrerão de depressão
devido ao modelo de vida vigente e suas relações sociais.

Modelo de Gestão

Cury: pais precisam dividir sua
história com os filhos

No dia 11, ocorreu a segunda palestra, com a apresentação sobre “Modelo de Gestão de Produtividade em Cana-de-Açúcar”, ministrada pelo diretor do Centro de Cana-de-Açúcar do IAC (Instituto Agronômico de Campinas), Marcos Landell.
“O Estado de São Paulo mantém a liderança em cana-de-açúcar no
Brasil, uma das melhores canaveiculturas mundiais, mas para que isso seja
mantido, temos que continuar o processo de adoção tecnológica que outrora
18 revista COPLANA

foi tão importante, principalmente
na década de 90, e que nos últimos anos tornou-se bastante lenta. É necessário motivar a adoção
tecnológica numa velocidade maior
e com metas mais ousadas, assim
teremos ganhos efetivos”, explicou
o pesquisador.
Ele ressaltou que o Brasil é o
país com maior rapidez na liberação de novas variedades. Entretanto a adoção dessas variedades
tem sido muito baixa. Assim, é
preciso ousadia. “Ele [o produtor]
está deixando de usar o que tem
de valor e de maneira eficiente, que
é a tecnologia. O tempo passou e
ele não percebeu as mudanças e
utiliza as mesmas ferramentas. O
tipo de cana que vai adotar hoje
não é a mesma cana de antes.”

O palestrante ao centro, junto a conselheiros, executivos
e gestores da Coplana: sucesso no Ciclo de Palestras

Redução de Custos

No dia 18 de agosto, foi ministrada a palestra “Redução do custo
de produção com uso de tecnologia de aplicação”, pelo pesquisador Marco Antônio Gandolfo, da
Universidade Estadual do Norte do
Paraná, Campus Bandeirantes.
De acordo com o especialista,
o Brasil é um dos países que mais
erram na aplicação de agroquímicos na agricultura. “A manutenção dos equipamentos é feita de
forma insuficiente para preservar a
qualidade da aplicação.” Gandolfo
lembra que a falta de manutenção
vem, por exemplo, da tentativa de
reduzir despesas e falta de treinamento dos operadores. “Portanto,
eles não têm condições de tomar
a decisão de repor uma peça ou
mesmo recalibrar o equipamento
para que tenham uma aplicação
com qualidade.”
O custo de produção está entre

Cooperados estão interessados nas
tendências da gestão do agronegócio

Ciclo de palestras foi sucesso
de público e crítica
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os desafios. “Temos de adequar custos das aplicações
para que o produtor continue sendo competitivo dentro
do negócio agrícola e permaneça na atividade.”

Futuro do Agronegócio

A palestra “O Futuro do Agronegócio e a Cana”,
proferida pelo professor Marcos Fava Neves, da FEA
– Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, encerrou o Ciclo de
Palestras Técnicas, no dia 25 de agosto.
Neves destacou que a posição do Brasil é muito
confortável quando o assunto é o futuro do agronegócio, uma vez que o país é um grande produtor de
alimentos e bioenergia. “O Brasil possui terras [agricultáveis], água, sol e empresários, fundamentais para
a expansão do setor. A população mundial cresce e
deve chegar a 9 bilhões de pessoas até 2050.”
Segundo ele, muitos países olham para o Brasil
como a solução para os seus problemas alimentares,
de bioenergia e biocombustíveis, mas nem tudo é otimismo. “Apesar de termos uma grande capacidade de
crescimento, o Brasil tem dificuldades internas a serem
enfrentadas. É preciso haver políticas governamentais
específicas que auxiliem o setor, investimentos em infraestrutura, como os portos e a construção de ferrovias, o que melhoraria a logística de transporte para
escoar nossa produção.”
Neves falou dos desafios dos próximos anos. “Estamos perante uma chance espetacular no mundo de
suprir alimentos e bioenergia em um momento em que
faltam esses recursos. A estratégia básica nossa está
concentrada em três pilares. O primeiro é o custo –
temos de ser mais competitivos em termos de redução
de custos [trabalhista, tributário, ambiental, logístico], o
que não observo no Brasil. O segundo pilar estratégico
é o da diferenciação – mostrar que temos condições
de produzir um produto diferente dos demais, mais
sintonizado com as questões ambientais, com condições de vender adequadamente e entregar com a
frequência que o comprador quer receber. E o terceiro
pilar seriam as ações coletivas. Nessa parte, temos
muito de melhorar ainda, como, por exemplo, comprar
e vender juntos, compartilhar ativos e máquinas. Com
isso, ficamos mais competitivos.”
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Gandolfo: qualidade das
pulverizações está prejudicada

Amauri: trouxemos especialistas
reconhecidos em cada área

Fava Neves: Brasil está em vantagem,
mas tem desafios pela frente

Conscientização ambiental:
conheça a cultura que mais cresce no campo.
18 de agosto. Dia Nacional do Campo Limpo.
Cuidando das lavouras, das embalagens e do planeta.

O pessoal do campo sabe muito bem produzir alimentos e preservar valores, além de dar bons exemplos como o da gestão das embalagens vazias de agrotóxicos.
Prova disso é o Dia Nacional do Campo Limpo, uma data criada exclusivamente para celebrar a preservação do meio ambiente no campo, com a retirada e destinação de 94%
das embalagens plásticas vazias que são comercializadas anualmente. O trabalho, que já é referência no Brasil e no mundo, envolve toda a cadeia com responsabilidades
compartilhadas: fabricantes, comerciantes, produtores rurais e poder público. A agricultura, o planeta e as futuras gerações agradecem. Acesse: www.inpev.org.br
Realização:

Apoio: *

Centrais de recebimento
de embalagens vazias.

Abag, Aenda, Andav, Andef,
Aprosoja, CNA, OCB, Sindag

*Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (Aenda), Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), Associação Nacional de Defesa Vegetal
(Andef), Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag).
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CÓDIGO FLORESTAL

Encontro Anual dos Produtores
de Cana-de-Açúcar tem
a presença de parlamentares

D

ebater os desafios, estratégias e planejamentos para a sustentabilidade da cultura
canavieira. Foi com esse objetivo que no dia
2 de setembro, a Orplana (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil) e a
Canaoeste (Associação de Sertãozinho) realizaram o
Encontro Anual dos Produtores de Cana de Açúcar,
edição 2011.
O evento aconteceu em Sertãozinho-SP, durante a
Fenasucro e Agrocana, e reuniu 400 pessoas, entre
produtores, empresários, líderes da cadeia produtiva,
membros da Assembleia Legislativa, Poder Executivo
do Estado e Congresso Nacional.
O evento foi considerado positivo pela organização pela presença do público e relevância dos discursos dos políticos presentes. Foi unanimidade entre os
parlamentares presentes a defesa das mudanças do
Código Florestal, algo considerado estratégico para o
setor.

Coplana, Socicana e Coopecredi estavam presentes

Parlamentares defendem mudanças
no Código Florestal
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“Não há a menor dúvida de que o mundo inteiro está reconhecendo, cada vez
mais, o etanol brasileiro como um combustível de última geração, um combustível
avançado, como foi dito nos Estados Unidos na decisão do próprio Congresso e
dos órgãos ambientais. Precisamos de investimentos para a produção de cana.”
Antônio Carlos Mendes Thame - Deputado Federal
“A cana não tem volta, realmente é um combustível verde. Nós temos a biomassa que pode se ampliar muito. Então, a cana realmente vai ser muito importante não só para o nosso país, mas para o continente como um todo e para o
mundo.”
Edivaldo Del Grande, presidente da Ocesp – Org. das Cooperativas do Estado de São Paulo
“Nós temos hoje uma quantidade muito grande de empregos sendo gerados
nessa área [setor canavieiro do Estado de São Paulo]. Toda atividade agrícola no
nosso Estado, pela força que tem a questão sucroalcooleira, representa um forte
componente e nós, da Secretaria, inclusive temos acompanhado muito as transformações que estão acontecendo no setor, com a maior mecanização da colheita
da cana, para podermos também contribuir com o processo de qualificação e
requalificação do pessoal.”
Davi Zaia, secretário de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de
São Paulo
“A medida provisória 432 foi aprovada na Câmara e agora no Senado também.
Na Câmara, eu fui o relator dessa medida: uma mudança muito importante para
que o etanol deixe de ser simplesmente um produto agrícola e passe a ser considerado uma commodity na área de energia. Isso é uma mudança que abre todo
um caminho e toda uma redefinição sobre o etanol.”
Arnaldo Jardim, Deputado Federal
“O setor passa por um momento importante, mas com baixo resultado. Nós
temos que apoiar um setor que gera tantos empregos, divisas, que na venda de
açúcar para o exterior gerou aproximadamente 16 bilhões de reais, um setor que
contribui também com o meio ambiente, produzindo combustível que é ecologicamente correto, mas que deve receber todo o apoio do governo e nós vamos estar
lá para contribuir nisso.”
Milton Monti, Deputado Federal
“Nós temos um prazo que é o dia 10 de dezembro para o Código virar lei e
ser publicado no Diário Oficial. No dia seguinte, dia 11 de dezembro, o decreto que
regulamenta a lei de crimes ambientais volta a colocar a espada na cabeça de
mais de 90% de todos os produtores brasileiros, obrigando-os a cumprir uma coisa
que é impensável. Por isso, está sendo feita essa ação [alterações no Código] em
nome do Brasil e em nome do que é de interesse nacional.”
Antônio Duarte Nogueira Júnior, Deputado Federal
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RANKING

Sicoob Coopecredi se destaca
na América Latina entre
as melhores do sistema
11ª posição ressalta o desempenho de cooperados,
diretores, executivos e colaboradores

s
A

cooperativas de crédito brasileiras estão entre as maiores instituições da América Latina, conforme estudo sobre o cooperativismo de crédito, divulgado pela Confederação Alemã de
Cooperativas (DGRV).
O sistema brasileiro reúne o maior número de
cooperados, com 5,1 milhões. Considerando os ativos totais como critério, o documento apresenta um
ranking das maiores organizações, no qual se destacam cooperativas brasileiras entre as primeiras colocadas. Entre as 100 maiores, 61 são do Brasil.
A Coopecredi ocupa a 11ª posição. Seus 1.900
cooperados fazem frente à cooperativas com maior
quadro social. Isso mostra o excelente desempenho

de cada cooperado e da organização da Coopecredi
como um todo.

A 9ª entre as brasileiras

Entre as brasileiras, a Coopecredi ocupa a 9ª colocação.
“O cooperativismo de crédito brasileiro é, sem dúvida, uma excelente referência na América Latina”,
comemora o gerente de Relacionamento e Desenvolvimento do Cooperativismo de Crédito da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), Sílvio Giusti.
Segundo a gerente de Controles Internos, Renata Venturin de Miguel, a classificação da Coopecredi
é atribuída, em parte, ao excelente desempenho do
Crédito Rural. “O montante de operações de crédito
concedido, entre Crédito Rural e financiamentos somou, em agosto deste ano, R$ 358 milhões. O total
de depósitos, alcançou R$ 521 milhões e, no mesmo
mês, o patrimônio líquido atingiu R$ 100 milhões e o
ativo total chegou a R$ 990 milhões. Isso caracteriza
um crescimento no volume de negócios e uma resposta da Coopecredi para oferecer suporte ao cooperado.
Há um grande trabalho da equipe financeira buscando
os recursos para atender ao cooperado”, conclui.
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PARABÉNS,
COOPECREDI!
ESTAMOS ENTRE AS MELHORES
COOPERATIVAS DA AMÉRICA LATINA!
A Coopecredi ocupa a 11ª posição no Ranking das
Cooperativas da América Latina e Caribe.
O estudo foi realizado pela Confederação Alemã de
Cooperativas (DGRV), e levou em consideração, por
exemplo, os ativos totais.
Esta é mais uma prova do trabalho competente de
Cooperados, Executivos e Colaboradores.
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Coplana participa
do 2º Encontro
da Abicab

Roberto Cestari, vice-presidente Coplana, Getúlio Ursulino Netto,
presidente Abicab e José Arimatéa Calsaverini, superintendente
Coplana: setor estreita laços para novas estratégias de crescimento

A Coplana participou da segunda edição do Encontro Nacional da Indústria de Chocolates, Balas,
Confeitos e Amendoim, realizado entre os dias 6 e 9
de outubro, em Foz do Iguaçu. O evento discutiu o
planejamento estratégico dos setores para os próximos cinco anos.
Entre as iniciativas da Abicab - Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Balas e Derivados - está uma campanha para difundir os benefícios do amendoim. Conheça alguns deles:
Sem colesterol – Mesmo com alto valor calórico
não contém colesterol por ser de origem vegetal.
Omega 3 – Reduz moderadamente os níveis de
triglicérides no sangue e a pressão arterial. Junto ao
Omega 6, previne o envelhecimento por funcionar
como renovador celular.
Selênio – Eficaz na redução do estresse celular,
físico e emocional.
Fonte: Abicab
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ATR

CONSECANA

Conselho dos Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado de São Paulo

CIRCULAR Nº 07/11 - DATA: 30 de setembro 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 SETEMBRO de 2011. O preço médio do kg de ATR para o mês de SETEMBRO,
referente à Safra 2011/2012, é de R$ 0,4951.
O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado, com destino aos mercados interno e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de abril a
setembro de 2011 e acumulados até SETEMBRO, são apresentados a seguir:
MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Acumulado
Setembro

ABMI
66,24
59,73
54,82
64,07
68,49
65,33

ABME
49,67
48,49
48,06
51,24
47,35
49,51

AVHP
40,82
40,00
40,45
45,33
40,68
42,58

EAC
2375,00
1380,70
1244,60
1.298,90
1.352,80
1.384,20

EHC
1387,50
1005,90
1113,70
1.136,80
1.193,00
1.204,60

EAI
2253,70
1463,90
1238,70
1.301,00
1.382,00
1.409,60

EHI
EAE
EHE
1424,80 1342,95 971,08
1054,70 1185,45 950,97
1078,80 1127,36 994,44
1.165,90 1.195,27 1.030,84
1.234,00 1.253,20 1.083,27
1.207,10 1.436,11 1,189,63

63,42

48,81

41,77

1.504,31

1.177,41

1.455,88

1.191,84

1.251,42

1.039,18

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 setembro
de 2011 e acumulados até SETEMBRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/11,
são os seguintes:
MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Acumulado
Setembro

ABMI
0,6167
0,5561
0,5104
0,5965
0,6377
0,6082

ABME
0,5743
0,5606
0,5556
0,5924
0,5474
0,5724

AVHP
0,4738
0,4643
0,4695
0,5262
0,4722
0,4943

EAC
0,8432
0,4902
0,4419
0,4611
0,4803
0,4914

EHC
0,5141
0,3727
0,4126
0,4212
0,4420
0,4463

EAI
0,8001
0,5197
0,4398
0,4619
0,4906
0,5004

EHI
0,5279
0,3908
0,3997
0,4320
0,4572
0,4472

EAE
0,4768
0,4209
0,4002
0,4243
0,4449
0,5098

EHE
0,3598
0,3523
0,3684
0,3819
0,4014
0,4408

0,5904

0,5643

0,4849

0,5341

0,4362

0,5169

0,4416

0,4443

0,3850

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

MÊS
0,5736
0,4583
0,4560
0,4929
0,4880
0,4983

Preço Médio do Kg de AT
ACUMULADO
0,5736
0,5148
0,4952
0,4959
0,4942
0,4951
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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:
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