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EDITORIAL

Prezado (a) produtor (a),
Mais uma safra se encerra e, este ano, registramos um aumento
na remuneração da cana-de-açúcar. Infelizmente, a remuneração
veio acompanhada pela queda brusca da produtividade, da qualidade
da matéria-prima e forte elevação dos custos de produção.
Além do clima, influenciou este cenário o baixo investimento nos
canaviais nos últimos anos, em virtude das dificuldades financeiras
enfrentadas pela classe produtora.
As perspectivas para 2012 são positivas, mas o produtor não pode
descuidar de aspectos básicos como o gerenciamento de custos e o
manejo adequado.
Em relação ao papel das entidades em 2011, vale ressaltar que a
Socicana teve um trabalho árduo na busca pelo consenso em relação às mudanças do Código Florestal. Sabemos que não é o ideal.
Entretanto, se não fosse o trabalho das entidades representativas, a
situação para o produtor seria insustentável.
Ressalto também o importante trabalho do Sicoob Coopecredi,
que tem sido um exemplo para todo o sistema com seu profis-sionalismo, competência e rigor nos processos. Tanto que a nossa
cooperativa ocupa o 9º lugar entre as melhores da América Latina,
à frente de cooperativas com número muito superior de cooperados.
E sobre a Coplana, os investimentos em tecnologia na área de
grãos e melhores processos em todos os setores nos colocam em
um cenário promissor, visando à sustentabilidade dos negócios do
cooperado.
Claro que nem só de vitórias se fez o ano de 2011, mas aprendemos também com as adversidades do dia a dia, mantendo firmes
os princípios da ética e dos benefícios coletivos.
Desejamos a todos que as bençãos do Natal se estendam por
2012, e que possamos estar juntos pelos mesmos objetivos.
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Delson Luiz Palazzo

Presidente da Socicana
Diretor Administrativo
do Sicoob Coopecredi
e Diretor Secretário da Coplana

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/10/2011 a 31/10/2011
Emissão: 24/11/2011

ATIVO

PASSIVO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

ATIVO

10.474.610,59

PASSIVO

10.474.610,59

CIRCULANTE

8.646.907,81

CIRCULANTE

266.910,62

DISPONÍVEL

8.613.270,31

CIRCULANTE

266.910,62

NUMERÁRIO

245,42

FORNECEDORES

52.744,22

BANCOS C/ MOVIMENTO

856,55

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

36.735,91

BANCOS C/ APLICAÇÃO

8.612.168,34

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

20.703,24

29.886,83

IMPOSTO A RECOLHER

9.705,69

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(3.985,52)

PROVISÕES

147.021,56

CONTAS A RECEBER

33.872,35

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

ADIANTAMENTOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.750,67

10.207.699,97

RESERVA DE CAPITAL

8.543.797,71

ADIANTAMENTOS

1.485,67

RESERVA DE CAPITAL

59.504,86

ADIANTAMENTO A TERCEIROS

2.265,00

RESERVAS DO IMOBILIZADO

8.484.292,85

NÃO CIRCULANTE

1.827.702,78

PERMANENTE

1.827.702,78

INVESTIMENTOS

511.063,44

IMOBILIZADO

157.473,92

OUTROS IMOBILIZADOS

2.646,88

IMOBILIZADO - AVALIADO

1.156.518,54

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.213.443,53

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.213.443,53

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

450.458,73

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

450.458,73

SUPERÁVIT DO EXERCICIO

450.458,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 10.474.610,59 (dez
milhoes, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dez Reais e cinquenta e nove 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 Entiano e somos de parecer favorável a sua aprovação pela Assembléia Geral.
Guariba, 31 de Outubro 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 30 DE NOVEMBRO DE 2011
em Milhares
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa e Bancos
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Títulos de Renda Fixa
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Centralização Financeira-Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Empréstimos
Financiamentos Rurais
Crédito Rural - Securitização
Provisões s/Financiamentos e Empréstimos
DIVERSOS
Devedores Diversos
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos Rurais
Crédito Rural - Securitização
Depósitos Judiciais (Trabalhista)
Depósitos Judiciais (COFINS)
Depósitos Judiciais (IRRF)
Outros Valores e Bens
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Ações Cotas - Bancoob
Cotas Capital - Cocecrer
IMOBILIZADO DE USO
Móveis, equiptos, veículos, informática

TOTAL DO ATIVO

30/11/2011
628.242
563
563
32.300
32.300
374.552
374.552
214.105
47.106
167.522
51
(574)
6.722
6.722
64.666
51.749
6.437
662
18
1.968
42.647
17
12.917
10.690
4.038
6.652
2.227
2.227

692.908

30/11/2010

PASSIVO

30/11/2011

30/11/2010

611.751 CIRCULANTE
1.006
DEPÓSITOS
1.006
Depósitos a Vista
84.812
Depósitos a Prazo
84.812
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS
287.754
Fates
287.754
Cotas de Capital a pagar
233.888
OBRIGAÇÕES FINANCIAMENTOS REPASSES
47.819
Crédito Rural - Securitização
186.479
Financiamentos Rurais Repasses
51
OBRIGAÇÕES FISCAIS
(461)
Impostos e Contribuições s/Salários
4.291
OUTRAS OBRIGAÇÕES
4.291
Despesas com Pessoal
Credores Diversos
38.388
Passivos Trabalhistas
29.278
Provisão PIS
3.723
Outras obrigações
707
42 NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
24.792
Financiamentos Rurais Repasses
15
Crédito Rural - Securitização
Depósitos Judiciais (COFINS)
9.110
Depósitos Judiciais (IRRF s/Aplic. Financeira)
7.621
2.647
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4.974
Capital Social de Domiciliados no País
1.489
Reserva Legal
1.489
Reserva Especial p/Financiamento
Sobras Acumuladas no Exercício Atual

477.391
320.120
10.257
309.863
2.146
1.873
273
153.302
51
153.251
118
118
1.705
798
168
18
721
-

503.928
279.012
15.740
263.272
1.541
1.211
331
212.716
51
212.665
122
122
10.536
671
176
9.689

111.925
111.925
66.075
662
1.968
43.220

64.869
64.869
40.125
707
24.037

103.591
60.542
20.566
8.247
14.236

81.342
53.476
11.483
5.247
11.137

650.139

692.908

650.139

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ismael Perina Junior
Diretor Presidente

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0
CPF 306.909.518-68
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>

GRANDES INVENÇÕES
COMO A RODA, A IMPRENSA
OU O TELEFONE SÓ SURGIRAM
PORQUE UM DIA ALGUÉM
PERGUNTOU: "EI, NÃO DÁ PRA
FAZER DE OUTRO JEITO?"

>

HÁ 15 ANOS, FIZEMOS
ESSA PERGUNTA TAMBÉM.
E IMAGINAMOS UMA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DIFERENTE, FORMADA POR
COOPERATIVAS DE CRÉDITO,
EM QUE AS PESSOAS FOSSEM
DONAS E TODO RESULTADO FOSSE
REVERTIDO PARA ELAS.

PORQUE A GENTE ACREDITAVA
QUE, RECICLANDO RECURSOS
NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES
E AJUDANDO AS PESSOAS
A SE DESENVOLVER,

>

TODO MUNDO
SAIRIA GANHANDO.

E ASSIM NASCEU O SICOOB,
O MAIOR SISTEMA
DE COOPERATIVAS DE
CRÉDITO DO BRASIL.

>

SICOOB 15 ANOS
COOPECREDI
DESDE 1974

JÁ REPAROU QUE O MUNDO
SÓ EVOLUI QUANDO
PENSAMOS DIFERENTE?

O JEITO DIFERENTE
DE PENSAR UMA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

www.sicoob.com.br
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Próxima safra tem boas perspectivas
de produção e remuneração

Cooperado deve ficar atento para garantir a produtividade e aproveitar
as oportunidades de clima e novos investimentos da Cooperativa

D

epois de concluído o plantio de amendoim na região, a previsão é que a
área plantada na safra 2011/2012
deva crescer em até 15% no Brasil, chegando a 115 mil hectares.
São Paulo, principal Estado produtor, será responsável por 80% das
mais de 300 mil toneladas que
serão colhidas. O atual cenário é
positivo e os preços devem ser remuneradores.
“As expectativas são muito

boas e o crescimento de área é baseado nos preços que os produtores de
amendoim estão tendo”, explicou o gerente da Divisão de Grãos da Coplana, Dejair Minotti.
Em 2011, a quebra de safra chegou a 20%. “O estoque atual de pas-sagem está muito baixo devido, principalmente, à quebra de produção. Os
produtores terão um preço, em 2012, que vai remunerar os seus custos e
também gerar receitas”, disse Minotti.
Entretanto, para alcançar resultado, o produtor não pode descuidar da
correta condução da cultura. “A produtividade está relacionada, dentre várias
questões, aos fatores climáticos. A previsão para esta safra é de que ocorra uma diminuição do efeito La Niña que tanto afetou a safra 2010/2011.
Assim, o produtor deve fazer a sua parte, investindo em aplicação de tecnologia e cuidando de sua lavoura para obter boas produtividades”, analisou

Área de plantio para a safra 2011/2012 de amendoim
deve chegar a 115 mil hectares no país

6 revista COPLANA

o gerente.
O plantio de amendoim ocorre, principalmente, em
áreas de renovação de canaviais. Esse sistema tem se
consolidado como uma opção rentável aos produtores:
o cultivo do amendoim ajuda na recuperação do solo
(principalmente fixação de nitrogênio), além de ser uma
alternativa sustentável.

Maior volume

Os cooperados da Coplana plantam amendoim em
várias regiões do Estado de São Paulo, principalmente
na Alta Mogiana, além de Minas Gerais. Juntos, na
safra 2011/2012, totalizam uma área de 14.965 hectahecta
res. Na safra 2010/2011, eram 12 mil hectares.
A Coplana prevê um recebimento na safra
2011/2012 de cerca de 2,6 milhões de sacas de 25
kg de amendoim em casca, volume que marca um
recorde histórico, superior em 600 mil sacas a safra
passada.
A Cooperativa representa hoje 22% de todo o
amendoim produzido no país, e aproximadamente 50%
do total recebido é exportado.

Perspectivas

Seguindo a tendência de crescimento na área de
produção de amendoim no país, o produtor Paulo
Eduardo Marconato Junior plantou 41 alqueires em Jaboticabal, grande parte em área própria. Em 2010, a
área utilizada havia sido de 17 alqueires. O produtor faz
projeções positivas. “A nossa perspectiva é de termos
uma boa safra. Pelo menos o clima está sendo propício e espero que tenhamos uma produção melhor, uma
vez que na colheita de 2011 o clima atrapalhou muito,
com excesso de chuva, sendo que muitos produtores
perderam parte da produção.” Sobre a importância de
se fazer a rotação cana-amendoim, o produtor foi enfático: “hoje, a melhor coisa que está ocorrendo para
nós, principalmente produtores de amendoim, é essa
rotação de cultura, que é essencial em vários sentidos”.
A rotação gera renda e empregos também para
quem não tem área própria. Neste ano, o cooperado
Carlos Cesar Pupin, de Jaboticabal, aumentou a área
de cultivo de 120 para 150 alqueires, sendo que mais
de 90% da área é arrendada. “Eu espero que haja um
aumento de 20% a 25% de produção nessa safra. O
ano passado foi atípico devido às chuvas na colhei-

ta, e os produtores tiveram muita perda. A cultura do
amendoim ajuda a dar emprego a muitas pessoas e
ajuda na renda do produtor também.” Pupin destaca
os resultados do modelo de rotação. “Um produtor
pequeno de cana-de-açúcar pode se tornar um grande produtor de amendoim, através de parcerias e ar-rendamentos. A Coplana está incentivando a cultura,
investindo em tecnologia para promover melhor renda
ao produtor rural.”
O amendoim é conhecido por ser exigente no
manejo fitossanitário quando comparado a outras
lavouras como a soja, por exemplo. Dessa maneira, a Coplana desempenha um importante papel no
acompanhamento técnico constante, disponibilizando
semente certificada e orientação no uso e aquisição
dos produtos agrícolas, o que contribui para um melhor resultado do produtor. “A cultura necessita de várias aplicações de defensivos durante o ciclo. Com
o acompanhamento dos agrônomos da cooperativa,
estamos fazendo com que ocorram aplicações de maneira adequada e quando necessário. Isso ajuda na
redução de custos”, disse o agrônomo Dagmar Fernando Pupin.
“No suporte ao produtor, a Coplana tem o papel de
fornecer a semente para o plantio. A parte de manejo
fitossanitário também é atendida por ela [fornecimento
de insumos e defensivos agrícolas] e conseguimos fazer um ótimo manejo, de acordo com as necessidades
da cultura. Temos também a parte de comercialização,
e pós-colheita que são realizadas pela cooperativa”,
explicou o agrônomo Eduardo Lavecchia Pacífico.
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Ato Cooperativo

A Coplana realizou no dia 28 de novembro a
terceira reunião do Ato Cooperativo do Amendoim
de 2011. O superintendente José Arimatéa Calsaverini informou que a tendência de preços mais
remuneradores se deve “a uma melhora nos preços internacionais e ao câmbio favorável”. E complementou: “Com o funcionamento da nova planta,
previsto para fevereiro de 2012, haverá uma redução considerável dos custos, ocasionando um forte
impacto positivo ao final do processo”.
O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari,
encerrou a reunião destacando a importância da
nova planta industrial. “Os investimentos atuais serão responsáveis por uma importante agregação de
valor no futuro. Esse resultado comprova a capacidade de nossos executivos, gestores, colaboradores e cooperados e a capacidade de decisão do
conselho. Se o tempo ajudar, teremos uma safra
recorde, e tenho absoluta certeza de que juntos
teremos pleno êxito.”

O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari,
falou dos benefícios da nova planta industrial

Coplana realiza 3ª reunião
do Ato Cooperativo em 2011
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Encontro de produtores
de soja e milho

Produtores de soja e milho discutiram
aperfeiçoamento do recebimento de grãos

A Coplana reuniu, no dia 30 de novembro, produtores de soja e milho, com o objetivo de discutir
mecanismos para o aperfeiçoamento do sistema de
recebimento na Unidade, em Jaboticabal. Na reunião,
também foram apresentados os resultados da safra
2010/2011 e as projeções para 2011/2012.
Hoje, a Cooperativa possui 76 cooperados que produzem soja. A perspectiva para a safra 2011/2012,
com a ajuda do clima, é que produzam o equivalente
a 30 mil toneladas. Na safra 2010/2011, a produção
havia sido de aproximadamente 20 mil toneladas. Para
os cooperados, a Unidade de Grãos presta serviços
de armazenagem e padronização, além de gerenciar
a estocagem, realizada, em parte, por empresa terceirizada. Essa foi uma estratégia encontrada para dar
sustentabilidade aos negócios da Coplana e cooperados.
“A Cooperativa mantém uma prestação de serviços
que existe há anos e ela tem buscado a participação
de terceiros, viabilizando custos menores aos cooperados”, disse o diretor secretário, Delson Luiz Palazzo.
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COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

Concessão de crédito
pelas cooperativas supera
bancos comerciais

E

m momentos de escassez
de crédito no mercado,
as cooperativas de crédito
têm desempenhado um importante papel no suporte aos seus cooperados. Também é relevante o
desempenho em relação a depósitos e empréstimos, o que resulta
em maior desenvolvimento social e
econômico na região onde estão
inseridas.
De acordo com números divulgados pelo Banco Central, os depósitos nas cooperativas cresceram
16,25% no primeiro semestre deste

ano, chegando a R$ 35 bilhões.
Já no mercado financeiro, a expansão foi de 5,53%. Outro volume
significativo foi o de financiamentos, que alcançaram R$ 33 bilhões
nas 1.370 cooperativas de crédito
do país. Juntas, essas cooperativas reúnem mais de 5,1 milhões de
cooperados, com uma ampliação
nos créditos do setor da ordem de
10,4%, ante 9,12% na rede bancária comercial.
Hoje, o cooperativismo de crédito possui ativos superiores a R$
78 bilhões e ampliou seu patrimônio
para 14,5 bilhões no primeiro semestre de 2011, apesar de constituir
apenas 2% do montante financeiro
do Brasil. Os bancos privados são
responsáveis por 43%, seguidos
pelos públicos (34%) e pelos bancos estrangeiros (21%). A tendência
é de crescimento do cooperativismo
de crédito futuramente.
Especialistas do setor explicam
que o crédito é responsável pela
geração de grande parte da riqueza brasileira. Outro ponto positivo
é a maior facilidade no acesso a
recursos pelos produtores, que têm
na cooperativa um suporte fundamental. Esse sistema estimula o
empreendedorismo local, auxiliando na geração de empregos e distribuição de renda.
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Uma das novidades em 2011
é que em setembro foi editada a
resolução 4.020, que aumenta
a capacidade de empréstimo das
cooperativas centrais, o que trará
benefícios em relação ao crédito
rural já na safra 2011/2012.

Sicoob Coopecredi

Em 2011, o saldo médio dos
depósitos no Sicoob Coopecredi
chegaram a R$ 414 milhões, valor
38,5% maior que em 2010. Em relação aos ativos, o volume chega a
R$ 830 milhões, e seu patrimônio
é de R$ 102 milhões.
Em relação ao repasse de crédito rural, a cooperativa já disponibilizou aos seus produtores cooperados em 2011, R$ 153 milhões. Na
modalidade empréstimos e financiamentos foram concedidos R$ 62
milhões.
Segundo o gerente geral do
Sicoob Coopecredi, Antonio Carlos Pongitor, o resultado se deve
ao “maior volume de recursos
captados e disponibilizados aos
cooperados, valorização dos produtos agrícolas, atendimento sem
burocracias, maior credibilidade no
cooperativismo de crédito, onde o
cooperado é o cliente e o dono do
negócio”.

Sicoob Coopecredi anuncia
expansão para 2012
Reunião de encerramento do ano do Núcleo de Jaboticabal
contou com diretoria e executivos da cooperativa de crédito

O

Núcleo de Jaboticabal
realizou, no dia 14 de
dezembro, a reunião de
encerramento do ano com uma
apresentação sobre as mudanças
no atendimento do Sicoob Coopecredi da região. Estavam presentes, diretores e colaboradores da
cooperativa.
O gerente geral, Antonio Carlos
Pongitor, fez um levantamento dos
períodos e crises econômicas ao
longo das décadas. A cooperativa
venceu os desafios das oscilações
de mercado e manteve seu crescimento. “Até hoje a cooperativa
vem se estruturando e evoluindo
para fazer tudo da forma como o
Banco Central exige e para melhor
atender ao cooperado.”
Em 2010, houve a inauguração
do novo PAC (Posto de Atendimento ao Cooperado) de Taquaritinga. Em 2011, foram inauguradas
as novas instalações de Dumont.
Neste mesmo ano, o PAC de
Guariba também passou por ampla
reforma e ampliação. Para Jaboticabal, a novidade foi a aquisição
de um prédio no centro da cidade,
esquina com o shopping, que vai
abrigar o PAC, com mais comodidade e melhor acesso. A mudança
de local ocorrerá no primeiro se-

O cooperado e conselheiro da Socicana, Sergio Pavani, a gerente da Área Admin. e Financeira
do Sicoob Coopecredi, Renata de Miguel, o dir. presidente, Ismael Perina Junior, o gerente
geral, Antonio Carlos Pongitor, o dir. operacional, Roberto Cestari, a coordenadora do Núcleo de
Jaboticabal, Izildinha Penariol e o dir. administrativo, Delson Palazzo

mestre de 2012.
Para manter o funcionamento adequado da cooperativa, os
executivos atendem aos critérios
de governança, controles internos,
prevenção à lavagem de dinheiro,
plano de continuidade dos negócios, gerenciamento de riscos e
segregação das funções para garantir isenção na tomada de decisão. São ações que colocam a
cooperativa adequada a todas as
exigências do sistema.
Como planos para 2012, o diretor presidente, Ismael Perina Junior, lembrou da necessidade de
expansão. “O crescimento reduz o
custo relativo, melhora o resultado
para o cooperado e aumenta a reserva da cooperativa. Dessa forma,
pretendemos ampliar os negócios e
diversificar as operações, sempre
pensando no incremento da região, como a criação de empregos.” Diferente do que ocorre com
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bancos comerciais, na cooperativa
de crédito, os resultados ficam nas
cidades. O diretor operacional do
Sicoob Coopecredi, Roberto Cestari, lembrou que mudar faz parte
do desenvolvimento. “Mudança é
questão de sobrevivência. Estaremos aqui, nos próximos anos,
anunciando aos senhores outras
melhorias, outras estratégias para
a sustentabilidade de nossas organizações”, concluiu.
A coordenadora do Núcleo,
Izildinha Penariol, lembrou que a
reunião com a diretoria e executivos da cooperativa havia sido uma
reivindicação dos cooperados. “É
muito importante a presença da diretoria da cooperativa em Jaboticabal, com o quadro funcional do
PAC, para tratar de um assunto tão
relevante como os novos projetos.
Vamos estar juntos no crescimento
da Coplana, Sicoob Coopecredi e
Socicana.”

NOVOS MERCADOS

Evento destaca os benefícios do
amendoim para a saúde humana

D

iscutir as propriedades
funcionais do amendoim
na alimentação: esta foi
a proposta da palestra “Amendoim
– a nova riqueza nacional”, que
ocorreu no dia 12 de dezembro, no
Centro de Convenções em Ribeirão Preto. Participaram do evento
profissionais da área da saúde e
autoridades municipais da região,
além de membros da cadeia produtiva.
A iniciativa foi promovida pela
Coplana, Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates,
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados) e Santa Helena.
“Nós nos preocupamos com a
qualidade desde a semeadura até
o produto final. E estamos mostrando o que o grão oferece para a
saúde do brasileiro, com base em
trabalho e pesquisas. Além disso,
o produto distribui renda para os
nossos produtores e diversifica o
cultivo, que é baseado na cana-de-açúcar”, explicou o vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari.
“Entendemos que a cadeia produtiva do amendoim só evolui em
um grupo de empresas junto com
as cooperativas, beneficiadoras e
produtores. Os efeitos são muito
positivos no setor. Houve uma mudança de qualidade, produtividade
e da própria imagem do amendoim
no Brasil muito forte ao longo dos
anos”, destacou o presidente da

Palestra falou dos benefícios do
amendoim para a saúde humana

Santa Helena, Renato Fechino.
Nos últimos anos, o consumo
de amendoim no Brasil se diversificou. Na indústria alimentícia vem
sendo usado em produtos como
biscoitos, doces em barras e sorvetes. Como lanche rápido, acompanha o brasileiro em estádios de
futebol, shows, reuniões e nos
voos nacionais. O Pró-Amendoim
(Programa de Auto-Regulamentação e Expansão do Consumo de
Amendoim) é uma importante ferramenta para a qualidade. “Tínhamos um grande problema que era
a aflatoxina. De dez anos para cá,
todas as empresas se engajaram
no programa e houve um aumento maravilhoso no quesito de boas
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práticas de fabricação”, analisou o
vice-presidente do setor de amendoim da Abicab, Arnaldo Michelone
Junior.
Pesquisa do Ibope, encomendada pela Abicab, revelou que 66%
da população brasileira têm o hábito de consumir amendoim. “A partir
disso, investimos em um estudo na
USP de Ribeirão Preto, que identificou os benefícios. Hoje, a região
é uma das maiores produtoras do
Brasil”, concluiu Michelone.
“O papel da Coplana é produzir
matéria-prima de boa qualidade.
Produzimos amendoim para o Brasil, para a Europa e para o mundo
todo. A cooperativa responde por
37% da exportação brasileira de

amendoim e só o Estado de São
Paulo detém 80% da produção,
sendo que a maior parte desse
volume está na nossa região. Temos grandes indústrias de alimentos, de máquinas e equipamentos,
empresas ligadas à assistência
técnica e comercialização de insumos. Isso tudo torna o amendoim
não só uma riqueza nacional, mas
uma grande riqueza da nossa região”, comentou o superintendente
da Coplana, Arimatéa Calsaverini.
“A cultura é, sem dúvida, um
dos pilares da economia regional.
Quando o amendoim não vai bem,
o comércio e a indústria não vão
bem. Tenho certeza que Jaboticabal e macrorregião continuarão
sendo os grandes produtores, com
uma tecnologia muito grande”,
lembrou o prefeito de Jaboticabal,
José Carlos Hori.

Benefícios

A nutricionista Vanderlí Marchiori, secretária geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, apresentou as propriedades
da leguminosa. “A composição do
amendoim é rica em ácidos graxos
insaturados – benéficos à saúde
–, e fonte de proteína vegetal, fibra dietética, minerais, vitaminas e
antioxidantes, que podem proteger
as células e ajudar no combate a
doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Por isso, o
amendoim é um grande aliado da
nutrição humana”, afirmou.
A nutricionista acaba com
o estigma de que o amendoim
é um alimento que engorda. “O
amendoim, quando consumido na
quantidade certa (recomendam-se
30 g por dia) e em lanches intermediários, garante a saciedade

Cartaz da campanha sobre
benefícios do amendoim

por mais de duas horas, inibindo a
ingestão de lanches ou alimentos
mais calóricos. Ele ajuda no processo de reeducação alimentar”,
comentou a especialista.
O produto auxilia no controle do
peso, da gordura abdominal e dos
níveis de açúcar no sangue. O grão
atua, por exemplo, no controle de
diabetes, de tumores cancerígenos
e previne doenças neurodegenera-

tivas. “Existe um trabalho muito importante feito pela Universidade de
Harvard que comprova que 67% de
um grupo que consumiu a pasta
de amendoim todos os dias [20g/
dia], teve uma resposta muito melhor e muito menos comprometimento cerebral do que o grupo que
não consumiu. Isso é um marco”,
concluiu a nutricionista.

Da esq. para dir.: Cláudio Almeida (sec. de Educação de Jaboticabal), Arnaldo Michelone (vicepres. setor de amendoim da Abicab), o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, a nutricionista
Vanderlí Marchiori, Delson Palazzo (dir. secretário da Coplana), Roberto Cestari (vice-pres.), Renato
Fechino (pres. Santa Helena) e Arimatéa Calsaverini (superintendente da Coplana)

revista COPLANA 13

REPRESENTATIVIDADE

Grupos São Martinho e LDC SEV
realizam encerramento da safra
2011/2012
São Martinho

Pelo 12º ano seguido, a Usina
São Martinho realizou seu tradicional encontro de final de ano com
fornecedores na sede da Socicana, em Guariba, o que marcou o
encerramento da safra 2011/2012
de cana-de-açúcar. O evento
ocorreu no dia 10 de dezembro e
contou com a presença de produtores e familiares, além de gestores, diretores e colaboradores das
duas entidades. A iniciativa tem
por objetivo fortalecer os laços entre unidade industrial e fornecedor
e a reunião teve a presença da
secretária estadual de Agricultura
e Abastecimento, Mônika Bergamaschi.

Secretária de Agricultura diz
que cana é referência para
outros setores

12ª edição da reunião da São
Martinho realizada na Socicana

O tema durante a reunião foi
o resultado da safra, apresentado
pelo diretor da Canaplan e novo
presidente da Abag (Associação
Brasileira do Agronegócio) Luiz
Carlos Corrêa Carvalho. “Nós estamos com o canavial atrasado e
a safra 2012/2013, com certeza,
será uma safra de baixa produtividade também”, afirmou Caio.
A secretária estadual de Agricultura e Abastecimento, Mônika
Bergamaschi, transmitiu uma mensagem de perseverança. “Esta é
uma integração que serve como
modelo. Aliás, há outras cadeias
produtivas que, inclusive, tentam
se adequar ao modelo criado pela
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cana-de-açúcar. Ao longo da minha carreira, trabalhamos sempre
com a difusão de cadeia produtiva
e nós temos que trabalhar com a
evolução e o desenvolvimento de
todos os elos. Nenhuma corrente é
mais forte que seu elo mais fraco.”
O diretor Agroindustrial da Usina
São Martinho, Mário Ortiz Gandini,
falou da tradição. “Esse evento já
é tradicional. É o 12º ano em que
acontece e é uma confraternização
para festejar um ano que termina e
para reafirmar, a todo o momento,
o grande relacionamento que existe
entre a Usina São Martinho, seus
fornecedores de cana e a Associação que os representa”, enfatizou.

Unidade
São Carlos

A unidade São Carlos, pertencente à empresa LDC-SEV, realizou, no dia 7 de dezembro, o
8º E ncontro de Fornecedores e
Parceiros de Cana-de-Açúcar. O
evento marcou o encerramento das
atividades da unidade industrial na
safra 2011/2012, e reuniu fornecedores e familiares, diretores, executivos e colaboradores do grupo.
O diretor de Originação da LDC-SEV, Dante Santos, falou sobre o
Projeto Mais Cana. A iniciativa visa
a uma melhoria da produtividade e
incentivos preparados pela empresa para atender os produtores.
Em seguida, se apresentou o
trader de mercado de etanol da
LDC-SEV, André Moura, que falou
sobre as principais oportunidades
e ameaças do mercado, os países
de maior produção e o aumento do
consumo de açúcar no mercado
mundial.
Já o gerente de Planejamento
Agrícola, Samuel Gazzola, explicou sobre “O Plano Operacional
Padrão” desenvolvido pela equipe
agrícola do grupo, que mostrou a
evolução dos principais indicadores
de qualidade no plantio, tratos culturais, dentre outros pontos.
O supervisor de Captação Agrí-

cola, Luiz Brito, destacou que a
reunião é um momento de confraternização com os fornecedores,
parceiros, responsáveis pelo crescimento da unidade e detentores
da matéria-prima. “Esse encontro
é muito importante para aproximá-los da nossa unidade e ter um
bom relacionamento. A parceria
com eles é fundamental para a
sobrevivência da usina, pois toda
a matéria-prima para produção do
açúcar e etanol vem deles.”

A parceria entre
fornecedores
e usinas

“Não existe produtor de cana
sem usina e nem usina sem o produtor de cana. Então, o que nós
conseguimos aqui na nossa região
é uma forma de manter o segmento vivo, tanto industrial quanto
da parte de produção”, destacou
o presidente da Socicana, Delson
Luiz Palazzo.
Sobre um balanço na área de
atuação da Socicana: “A safra teve
início com uma expectativa muito boa. Tivemos um aumento de
preço substancial, mas depois no
decorrer da safra começamos a
ter quebras significativas tanto de
produção quanto de qualidade,
agregado a um custo de produção

que também aumentou bastante.
Acabamos não tendo um resultado
financeiro esperado e necessário”,
concluiu.
O vice-presidente da Socicana,
Roberto Cestari, lembrou que os
produtores têm inúmeros desafios
no setor. “Sem itens como relacionamento, trabalho e tecnologia,
não vamos a lugar nenhum. Temos de fortalecer a nossa cadeia
produtiva.”
O conselheiro Ismael Perina
Junior mencionou a relação com
a usina. “Consideramos importante
essa atenção com os fornecedores.” Ele lembrou também do esforço das entidades para mudanças do Código Florestal.
O tesoureiro da Associação,
Bruno Rangel Martins, falou da relação entre usinas e Socicana.
“É uma relação de parceria
bastante amigável. Todas as unidades industriais têm esse perfil,
de contribuir com os fornecedores
de cana na troca de experiências
e materiais informativos, na parte
tecnológica. E a Socicana, através
da fiscalização junto às usinas, na
entrega da cana de seus fornecedores e outras áreas também, tem
feito um trabalho bastante importante aqui na nossa região”.

Chegou a inovação que o mercado de cana estava esperando.

0800 772 2492 | www.dowagro.com.br
www.coact.com.br

Coact* é o herbicida que
vai revolucionar a cultura
da cana-de-açúcar.
Controle de corda-de-viola
Controle do capim-colchão
Controle da tiririca
Controle de capim-marmelada
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ESTRATÉGIA

Coplana reinaugura lojas
em Dumont, Pradópolis e Guariba

N

o mês de dezembro, a
Coplana inaugurou as
novas instalações das
lojas em três de suas filiais: Dumont (dia 5), Pradópolis (dia 8) e
Guariba (dia 16). Participaram autoridades locais, diretores, colaboradores, representantes de empresas parceiras, além de cooperados
e familiares.
As três lojas tiveram suas estruturas ampliadas, uma das solicitações dos produtores. Os espaços seguem o modelo da filial de
Taquaritinga, inaugurada em 14 de
julho de 2010. A Coplana oferece
agora o serviço de autoatendimento e mantém a orientação feita pelos profissionais.
“Para chegarmos a esse modelo, foi feita uma pesquisa junto aos
nossos cooperados, e a maioria
optou por uma reestruturação geral e modernização. Temos preços
competitivos e estamos buscando
crescer cada vez mais”, destacou
o vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari.
“Além do cooperado, também a
população local vai ter acesso mais
fácil aos produtos, e nós ampliamos a linha”, explicou o coordenador das lojas, Cezar Cimatti.
O gerente regional, responsável
pelas filiais da Coplana de Guariba,
Pradópolis e Dumont, Marcelo Pacífico, falou sobre o perfil agrícola.
“A região de abrangência da Coplana tem uma característica muito

Reinauguração em Guariba
encerrou os eventos de 2011

Novo modelo permite melhor atendimento ao cooperado e comunidade

forte que é a rotação de culturas.
O nosso cooperado normalmente é
um produtor de cana, que na época da reforma do canavial, planta
amendoim. A Coplana identificou
essa vocação. Assim, 50% do seu
faturamento vêm da cultura da cana
e a outra metade do amendoim.”
Nos planos da Divisão Técnico-Comercial para 2012, estão mais
uma edição do projeto Aplique
Certo, a segunda fase do Carta
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de Solos e Ambientes de Produção e mais uma reinauguração, no
caso da filial de Jaboticabal. “Com
a modernização, o cooperado tem
uma loja mais ampla, de acesso
fácil para visualizar os produtos e
atendimento mais dinâmico. O que
os cooperados menos têm hoje é
tempo. Temos que facilitar a vida
dele com um atendimento ágil e de
qualidade”, explicou o gerente da
Divisão, Ednel Constant.

As mudanças beneficiam os produtores e a
sociedade em geral, que tem a agricultura como
um dos principais setores da economia. “Com a
reinauguração da loja aqui em Dumont, vejo que
a cooperativa está muito focada nos produtores,
e é uma parceria que vem dando certo”, disse o
cooperado de Dumont e conselheiro da Socicana,
Luiz Joaquim Donegá.
Ao centro, o ex-diretor da Coplana, Ernesto Bettiol, na
reinauguração da loja de Dumont

Reinauguração em Dumont contou com a presença de
cooperados, colaboradores e representantes de empresas

“Eu vi a Coplana nascer. Naquela época, empilhavase amendoim no tempo e cobria-se com lona. Não
havia um secador sequer, e quanto amendoim não
perdemos na lavoura. Hoje, a Coplana é sólida,
possui um barracão com o tamanho de um alqueire
coberto e secadores, e tem diretores que fazem tudo
pelos cooperados”, comentou o cooperado e exdiretor da Cooperativa, Ernesto Bettiol.
“O cooperado está seguindo os costumes modernos.
Ele analisa o que precisa para o trabalho, vai até
a filial e retorna às suas atividades. O cooperado
tem agradecido muito as ações que estão sendo
implementadas pela Cooperativa”, explicou o
coordenador do Núcleo de Desenvolvimento da
Coplana de Pradópolis, Antonio Paulo Fonzar.
“A Cooperativa nos fornece, por exemplo, vários
produtos necessários à lavoura. Sem ela, não
poderíamos funcionar. Há 26 anos, sou cooperado,
e nunca houve uma falha comigo”, citou Oswaldo
Moretto de Pradópolis.

Ao centro, o coordenador do Núcleo de
Pradópolis, Paulo Fonzar

A loja de Pradópolis foi reinaugurada no
dia 8 de dezembro

“Isso é muito importante para o produtor para ele
encontrar o material que precisa com a remodelação.
Isso ajudará muito o cooperado a encontrar mais
rapidamente os produtos e peças”, analisou Luiz
Gustavo Lemos, cooperado de Guariba.
“Eu gostaria de parabenizar a diretoria da Coplana,
a Divisão Comercial, por essa reinauguração. Como
temos visto, toda inovação sempre é muito bem
vinda e, para Guariba, a loja estava um pouco
acanhada. Pelo que vimos aqui, a disposição das
prateleiras trará agilidade e conforto. O cooperado
não precisará sair de Guariba para adquirir os
produtos”, concluiu Raul Bauab Junior, cooperado
em Guariba, e conselheiro da Coopecredi.
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GESTÃO DO CONHECIMENTO

Educação Cooperativa Coplana
realiza cursos para o aprimoramento
de cooperados e colaboradores

E

m setembro deste ano,
a Coplana concluiu dois
cursos destinados aos co-operados: “Gestão de Propriedades Rurais” e “Aperfeiçoamento em
Agronegócio”. A iniciativa ocorre
por meio de uma parceria com o
Sescoop/SP - Serviço Nacional
de Aprendizagem Cooperativista do
Estado de São Paulo. Os cursos
fazem parte do Programa Educação Cooperativa, criado em 2008,
como forma de promover a gestão
do conhecimento e desenvolver habilidades e ferramentas para a gestão estratégica das propriedades.
“A Coplana, por ser uma co-operativa de representação estadual e até de nível nacional,
aposta muito no aperfeiçoamento
técnico dos seus funcionários e

cooperados, sempre preocupada
com que a capacitação não seja
uma situação estanque. O Sescoop tem a missão de poder ser
parceiro eterno das sociedades
cooperativas, principalmente da
Coplana, ajudando no negócio
para que isso traga um resultado
eficiente ao cooperado, ao funcionário e para a sociedade em geral”, explicou o superintendente da
Ocesp/Sescoop, Aramis Moutinho
Junior.

Gestão de Propriedades Rurais

O curso de “Gestão de Propriedades Rurais” foi dirigido a produtores e familiares, com o intuito de
aprimorar a forma de lidar com a
propriedade, aumentando a ren-

tabilidade dos negócios. Dentre os
temas trabalhados em sala de aula
estiveram: Cooperativismo, Sucessão Familiar, Liderança, Legislação
Trabalhista, Meio Ambiente, Organização, Inovação e Finanças.
“Nós, produtores, de certa maneira nos prendemos muito à propriedade. E não temos ou não
achamos tempo suficiente para um
aprendizado. Então, esse curso
veio a calhar, porque está trazendo
muita informação e circunstâncias
atuais”, disse o cooperado, Antonio
Nardy de Mattos Barreto.
“Esse curso que fizemos durante seis meses nos trouxe muito
conhecimento. Eu trabalho com a
minha família, então, tudo o que
aprendi nesse curso será muito bem aproveitado”, comentou a
administradora Juliana Aparecida
Pavani.

Aperfeiçoamento
em Agronegócio

O curso “Aperfeiçoamento em Agronegócio” aprimora
os conhecimentos na áreas financeira e estratégica
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O curso “Aperfeiçoamento em
Agronegócio” visa aprofundar os
conhecimentos nas áreas financeira e estratégica. Antes do curso
de um ano e meio, os alunos pas-saram por seis meses de preparação assistindo a aulas de informática e contabilidade gerencial.
“Não dá mais para ficarmos no
campo, olhando a planta crescer,

olhando os funcionários. Temos
de diminuir muito as nossas despesas. Temos de sistematizar tudo
para tentarmos um lucro um pouco
maior e investimentos maiores em
tecnologias dentro da propriedade
rural”, destacou o produtor rural,
Guilherme Hauck.
“Nós começamos a ver a propriedade rural como uma empresa
e não mais como uma propriedade
familiar. Então, como toda empresa, ela tem de dar lucro e a gente
começa a ver com outros olhos.
O curso é muito importante porque
abre essa visão. Começamos a ficar mais profissionais no campo e
no escritório também”, comentou a
produtora rural, Ruchele Marchiori
Coan.
Na segunda etapa do curso,
serão abordados temas como:
Economia Agrícola, Agronegócios,
Administração e Gestão da Propriedade Rural, Teoria de Custos
e Informática Aplicada, Custos de
Produção, Gestão de Recursos
Humanos, Vivência em Cooperativas, Finanças e Matemática Financeira, Tributação na Agricultura,
Legislações Trabalhista e Ambiental, Análise de Rentabilidade e Risco e Mercados Futuros.

MBA

A Cooperativa promove ainda o
MBA em Administração para seus

Cooperados participam do curso
“Gestão de Propriedades Rurais”

O Programa Educação Cooperativa foi criado
para promover a gestão do conhecimento

colaboradores. A Coplana custeia 70% do valor e os 30% restantes são
custeados pelos alunos.
“Esse curso de gestão empresarial é muito voltado para os negócios da
Cooperativa. Busca treinar melhor os funcionários”, comentou o agrônomo,
Paulo da Cunha Resende.
“O curso está nos dando uma grande oportunidade de aprimorar nossos
conhecimentos e facilitar nossas atividades no trabalho. Isso demonstra uma
intenção da cooperativa em crescer e nos tornar grandes também para continuarmos contribuindo cada vez mais com o seu desenvolvimento”, concluiu
o assistente administrativo, Rafael Teodoro de Oliveira.

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.
Classificação 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 aflatoxina.

Um produto testado e aprovado nos Estados Unidos,
onde é usado desde 2004, agora está registrado no Brasil.
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VALORES

Concurso Calendário do
Agronegócio 2012 ressalta a
cooperação e valores da sociedade

A

Coplana, a Socicana
e o Sicoob Coopecredi
realizaram, no dia 4 de
novembro, a premiação do Concurso Calendário do Agronegócio
2012, no auditório da Associação,
em Guariba. Nesta oitava edição,
o tema foi “Cooperação e Valores
para uma Sociedade Melhor”. O
evento contou com a presença de
diretores e gestores das entidades,
além dos participantes e familiares.
O concurso tem por objetivo
incentivar a discussão entre crianças, adolescentes, familiares e
sociedade sobre temas de interesse público, como preservação do
meio ambiente, agronegócio e a
importância do cooperativismo para
uma sociedade mais justa.
Neste ano, foram inscritos 81
desenhos. Destes, foram selecionados 12, de autoria de crianças e
adolescentes entre seis e 12 anos,
familiares de associados e cooperados das entidades. Os desenhos
fazem parte do calendário 2012,
que é distribuído a produtores rurais e parceiros da cadeia produtiva.
O vice-presidente da Coplana,
Socicana e diretor Operacional do
Sicoob Coopecredi, Roberto Cestari, fez a entrega dos prêmios,
pessoalmente, e ressaltou que

O superintentende, Arimatéa Calsaverini, o vice-presidente, Roberto Cestari, e a gerente do
Departamento Jurídico, Marta dos Santos, ao lado dos 12 vencedores do Concurso Calendário

o evento já faz parte da agenda
anual das entidades. Ele comentou
também sobre a necessidade do
investimento em cultura com foco
nos jovens. “A avaliação das nossas organizações é muito positiva
em função da evolução na participação [de cooperados e parentes]. Considero esta iniciativa como
consolidada dentro das nossas
organizações. E para nós termos
uma sociedade melhor no futuro,
temos que investir nos jovens.”
Cestari destacou que o Concurso Calendário reúne produtores
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que normalmente não participam
do dia a dia das entidades. “Neste
evento, as crianças, os netos e os
sobrinhos conseguem trazer nossos cooperados para perto das organizações. Isso é de fundamental
importância, porque agrega valor
às organizações”, concluiu.
Os pais também aprovam outras iniciativas voltadas para a responsabilidade social. “Como sou
professora, visitei a Coplana no
Dia Nacional do Campo Limpo e
isso ajuda o trabalho das escolas
com os alunos”, disse Suzete Bovo

Fábio, mãe de Gabriella, 12 anos,
uma das vencedoras do concurso.
Os 12 participantes selecionados ganharam um aparelho de
DVD com TV. São eles Gabriel
de Oliveira Vendite, Ryan Marinho Matos, Marcella A. Marostica
Betiol, João Vitor Caporicci, Lavinia Marinho Matos, Maria Luiza Marostica Pezzotti, Ana Luiza
Carneiro Menassi, Natasha Cássia
Shibata, Juliana Sichieri, Gabriella
Bovo Fábio, Luan Martucci Santa-

na, João Antonio Trevisan Derussi.
Os demais participantes ganharam
um celular com TV.
O Concurso Calendário do
Agronegócio 2012 teve o apoio da
FMC, Sindicato Rural de Jaboticabal, Stoller, Syngenta, Usina
Santa Adélia e Usina São Martinho.
A comissão julgadora foi composta por integrantes da Coplana,
Socicana e Coopecredi e pelo professor João Marques.

Cestari destacou que o Concurso é
uma iniciativa visando à educação

Após a premiação, as crianças
participam de uma confraternização
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“Eu conversei com o meu
pai e minha mãe e eles me
ajudaram”, Gabriel Oliveira
Vendite, 7 anos, classificado.
“Eu fui pegando todas as
ideias. Minha mãe me ajudou,
minha família, fui lendo livros
e fui tendo ideias”, Gabriella
Bovo Fábio, 12 anos,
classificada.
“Eu estava estudando sobre
as energias da natureza,
como a energia solar, além
do reservatório de água da
chuva. Se nós nos unirmos,
teremos uma comunidade mais
limpa”, Daniel da Silva Simoni
Junior, 10 anos, participante.
“Foi bem difícil, mas é um
tema do qual se fala muito
hoje em dia. Eu observei umas
coisas quando saia na rua
e depois eu demorei muito
tempo para fazer o desenho.
Eu coloquei no desenho
uma coisa que representa a
vida, que é a árvore, para
simplificar mais”, Ana Luiza
Carneiro Menassi, 12 anos,
classificada.
“O resultado é fantástico,
porque acaba sendo discutido
em família mesmo. Eu
vejo minha sobrinha [Ana
Luiza] que já desenha e
ganhou há cinco anos o
prêmio no concurso, e ela
discute muito com o pai, que
também gosta de desenhar”,
Maria Filó Bagio Carneiro,
representante do Núcleo da
Mulher.

RECONHECIMENTO

Inpev completa dez anos de fundação

Durante solenidade, Coplana recebeu prêmio pelo pioneirismo
ao implantar a 1ª Central de Recebimento de Embalagens
de Agrotóxicos do Brasil

O

Inpev – Instituto Nacional de Processamento
de Embalagens Vazias
– completou, no dia 14 de dezembro, dez anos de funcionamento.
A comemoração ocorreu no dia
9, na Fundação Maria Luisa e
Oscar Americano, em São Paulo.
No evento, a Coplana foi homenageada por ter sido a primeira
instituição do país a implantar uma
Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos.
“A implantação da central representou um marco para que todos os projetos de novas centrais
fossem baseados no modelo criado pela Coplana. Isso para nós é
muito importante”, destacou o gerente da Divisão Técnico-Comercial da Coplana, Ednel Constant,
que representou a Cooperativa na
entrega do prêmio.
O diretor presidente do Inpev,
João Cesar Rando, disse que o
instituto tem orgulho de fazer parte
de uma iniciativa que culminou na
criação do Sistema Campo Limpo.
Ele citou que a data comemorativa representa conquistas como
o reconhecimento mundial na logística reversa de resíduos sólidos
do campo, além da promoção da
preservação ambiental e de uma
agricultura sustentável.

Crédito: Banco de imagens do Inpev

O gerente da Divisão Técnico-Comercial da Coplana, Ednel Alvando
Constant, ao lado do presidente do conselho diretor do Inpev, Peter
Ahlgrimm, e do diretor-presidente do instituto, João Cesar Rando

Hoje, o Brasil ocupa o primeiro
lugar no ranking dos países que
fazem o recolhimento e o destino corretos de embalagens vazias
de produtos fitossanitários. Os 30
maiores países, que também realizam o recolhimento, não alcançam, juntos, o volume brasileiro.
Entre esses países estão Alemanha, Austrália e Canadá. De janeiro a novembro de 2011, o Brasil
destinou corretamente 32.167 toneladas de embalagens vazias de
agrotóxicos, quantidade 10% superior ao mesmo período de 2010.
Em dez anos de fundação do
Inpev, mais de 200 mil toneladas
foram retiradas do meio ambiente.
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Central da Coplana

A Coplana foi a primeira empresa do Brasil a implantar a Central de Recebimento de Embalagens de Vazias de Defensivos, em
Guariba-SP, em 1994. A unidade
completou, em 2011, 17 anos de
atuação.
A Cooperativa alcança quase
100% de devolução das embalagens usadas pelos cooperados, e
processa anualmente uma média
de 600 toneladas de embalagens
vazias.
A Central também serviu de referência para a criação, no Brasil,
da legislação sobre o assunto – a
lei 9974/00.
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MEIO AMBIENTE

Ações locais para
a preservação global
Projetos de reflorestamento são produtores
de água para a comunidade

U

m dos principais problemas da atualidade é a
crescente contaminação
da água, e a escassez deste recurso natural pode comprometer o
abastecimento das cidades e setores produtivos.
A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que cerca de
um bilhão de pessoas, em diversas
partes do mundo, não têm acesso
à água tratada.
De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), no final de outubro de 2011,
a população mundial ultrapassou
os 7 bilhões, e segundo a ONU,
de cada 100 habitantes do globo,
97 estão em regiões pobres, vulneráveis à insegurança alimentar,
à falta de água e a problemas climáticos, em países como China,
Índia e continente africano.
A Organização Mundial da
Saúde estima que até o ano de
2050, 50 países enfrentarão crise
de abastecimento de água.
Este parece um problema distante da nossa realidade, uma vez
que o Brasil é privilegiado quando
o assunto é recurso hídrico. Estima-se que o país possua 15% da
água doce superficial do planeta,
apesar de não haver unanimidade

Estudantes participam do projeto
Reflorestando as Nascentes

quanto a esse índice. No entanto, grande parte desse volume está longe
dos centros urbanos ou imprópria para o consumo. Isso significa que também o Brasil deve ter iniciativas de preservação da água, se não quiser
enfrentar problemas de abastecimento.

Projetos Ambientais

Realizar a gestão adequada dos recursos hídricos, como forma de garantir a qualidade e o volume da água, e preservar a fauna e flora. Com
esses objetivos, em setembro de 2005, Jaboticabal criou o Projeto de
Educação e Recuperação Ambiental Reflorestando as Nascentes. Posteriormente, foi criado o Projeto Córrego Vivo. No total, já foram plantadas
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90.820 mudas de árvores nativas
e frutíferas em aproximadamente
60 hectares.
A Coplana é responsável pela
gestão operacional dos projetos e
a coordenação é da Polícia Ambiental e secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente de
Jaboticabal.
“Esses projetos são muito importantes, porque só se fala que
vai faltar água. Não sabemos se
isso ocorrerá daqui a 20, dez ou
cinco anos, mas sabemos que isso
acontecerá. Através da Coplana,
os agricultores começaram a ter
confiança no projeto e procuram
seus integrantes para que sejam
plantadas as mudas, e as propriedades sejam reflorestadas”, explicou Salvador de Marco, diretor de
Meio Ambiente do Centro de Educação Ambiental de Jaboticabal.

Já são seis anos
desde o primeiro
plantio

A agricultura com sustentabilidade é uma preocupação de muitos produtores rurais. A Fazenda
Palmital foi a primeira propriedade
a fazer o plantio no Projeto Reflorestando as Nascentes, em 21 de
setembro de 2005.
Passados seis anos, as melhorias são visíveis. No local, houve
aumento da vazão da água em
80%, além da presença de animais. “Aqui temos a certeza de
que é muito importante fazermos
o reflorestamento, adequando nossas áreas, porque você tem um
ganho muito grande. Essa é uma
melhoria significativa tanto para
nossa região quanto para o Brasil”,
comentou Danilo Lomes Amadeu,

3º Workshop da Bacia Hidrográfica do
Córrego Rico discute preservação da água

técnico agrícola da propriedade.

Workshop

A gestão dos recursos naturais
foi tema do 3º Workshop da Bacia
Hidrográfica do Córrego Rico, entre os dias 18 e 20 de outubro, na
Unesp de Jaboticabal. A Coplana
e outras entidades apoiaram a iniciativa.
Durante a semana, participaram técnicos, professores, pesquisadores, e representantes dos
setores público e privado.

A água que
abastece a cidade
vem do campo

“Toda a parte montante dessa
bacia [acima da bacia de Córrego
Rico] é muito rica em atividades
rurais. Se tivermos práticas conservacionistas, isso vai melhorar a
qualidade do recurso hídrico”, explicou a pesquisadora da Unesp,
Teresa Tarlé Pissarra.
“A bacia do Córrego Rico é
extremamente importante para a
nossa região, principalmente para
Jaboticabal, à medida que ela é
o nosso manancial de abastecimento. Daí a necessidade da
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água do rio estar em condições
de ser tratada”, concluiu Amauri da
Silva Moreira, gerente da Cetesb Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.

O cooperativismo
ambiental

Para a agrônoma Adriana Cavalieri Sais, que atua no Comitê da
Bacia Hidrográfica do Mogi, o cooperativismo no meio rural também é
uma ferramenta de gestão do meio
ambiente. “Se as cooperativas introduzirem a variável ambiental nas
suas ações junto aos cooperados,
isso pode trazer benefícios, tanto
no sentido de recuperação de suas
áreas e produtividade, como hoje
isso é importante também para exportação de alimentos.”
A microbacia do Córrego Rico
compreende os municípios de Jaboticabal, Monte Alto, Taquaritinga,
Santa Ernestina e Guariba e faz
parte da bacia do Mogi. O abastecimento público, o uso da água
na agropecuária e na indústria,
o esgoto das cidades e áreas de
preservação ambiental são temas
discutidos nos comitês em todo o
Estado de São Paulo.

CULTURA

Jaboticabal e Guariba recebem pela
3º vez o Programa Mosaico Teatral

O

Mosaico Teatral teve sua
terceira edição na região
de Jaboticabal e Guariba, no dia 8 de outubro. O programa foi criado pelo Sescoop/SP
- Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado
de São Paulo - para estimular o
trabalho conjunto de cooperativas
e a realização de eventos socioculturais, principalmente no interior
do Estado.
A apresentação da peça teatral
Cidade Azul, da Cia. Truks, ocorreu no Cine Teatro Municipal em
Jaboticabal, e contou com excelente público. As pessoas trocaram
ingressos por um litro de leite longa vida. Os 769 litros arrecadados
foram doados ao Fundo Social de
Solidariedade do município.
A analista de projetos culturais
do Sescoop, Lígia Cortellazi Garcia, se mostrou surpresa com o
resultado em 2011. “É um sucesso
absoluto, casa lotada, as cooperativas bem unidas no princípio da
intercooperação.”
A diretora de Cultura de Jaboticabal, Mônica Reino, disse que
o evento foi muito positivo. “Hoje,
mais uma vez, nós tivemos a confirmação de que esta parceria está
dando certo. E também que o trabalho em equipe é o motivo desse sucesso. Foi muito gratificante
para a cultura de Jaboticabal.”
Para o gerente do PAC (Posto

Atores da Cia Truks durante o
espetáculo Cidade Azul

de Atendimento ao Cooperado) do Sicoob Coopecredi de Jaboticabal, Izael
Palmiro Agostinho, o êxito de 2010 se repetiu. “Em primeiro lugar, é um
prazer muito grande, através da Coopecredi e Coplana, poder participar
de um evento do Mosaico. Eu acho que a avaliação é a melhor possível”,
destacou
Osni Benelli, membro do Conselho de Administração da Uniodonto,
enfatizou a importância de difundir conhecimentos através do teatro. “Qualquer evento vinculado à cultura ou à educação, voltado para o livre acesso,
sempre é bem vindo. Uma peça de teatro é fundamental para se alargar o
leque de opções para as pessoas virem a conhecer e passarem a apreciar.”
A realização do Mosaico Teatral é do Sescoop-SP, com a parceria da
Coplana, Sicoob Coopecredi, Unimed e Uniodonto. Contou com o apoio da
Ocesp (Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo), Socicana,
Prefeitura de Jaboticabal, Secretaria de Educação, Fundo Social, Diretoria
de Cultura, Restaurante Mamma Mia e Ize Choperia.
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Cidade Azul

Na temporada 2011, o Mosaico Teatral esteve em 23 cidades.
A peça Cidade Azul, apresentada
em Jaboticabal, conta a história de
duas crianças de realidades socioculturais diferentes: um menino de
rua e uma garota que perdeu sua
bola azul e a procura pela cidade.
A amizade dos dois nos mostra o
quanto as crianças têm a capacidade de olhar para o outro sem os
rótulos que o mundo adulto impõe,
como a separação de pessoas de
nível financeiro, raças e religiões
diferentes. A peça também nos
lembra que muitas crianças ainda
vivem em condições extremas, carentes de moradia, educação, afeto
e alimento. Mostra que os avanços
tecnológicos e o crescimento econômico foram incapazes de reduzir
as desigualdades sociais.
A parceria entre as cooperativas
dentro do Mosaico também é um
exercício do trabalho com equipes
em que se destaca a diversidade.
O público gostou do que viu.
“Eu achei muito legal e interessante”, falou Enzo Luigi Benelli.
Já Fabrício Goes Kopp citou o que
aprendeu com o espetáculo. “A
peça mostra que mesmo a pessoa
sendo pobre, pode ser amiga de
qualquer pessoa.”

Mosaico Teatral percorreu 23
municípios em 2011

Arrecadação de 769 litros de leite,
que foram doados ao Fundo Social de
Solidariedade de Jaboticabal

Público elogiou qualidade da apresentação

Workshop

No mesmo dia da peça, houve
uma oficina sobre a manipulação
de bonecos, realizada na Escola Municipal Palma Travassos. O
objetivo foi demonstrar, através de
jogos e exercícios, possibilidades
para a construção de um corpo
sensível que permita a interação
entre as pessoas e os bonecos.

Integrantes da Comissão
Organizadora com atores da Cia Truks

Loise Revolti Guidelli foi uma
das participantes do workshop e
aprovou a iniciativa. “Foi muito interessante, porque a gente aprenrevista COPLANA 27

deu não só a interagir e movimentar o boneco e sim o sentimento
que devemos trocar com ele, é
como se fôssemos parte dele.”

COMUNIDADE

Coplana apoia projeto vencedor
do Jovens Inovadores

N

o primeiro semestre deste ano, o Setor de
Meio Ambiente da Coplana apoiou um projeto da Escola José Pacífico, de Guariba, para
a participação no Concurso Jovens Inovadores. A iniciativa tem por objetivo estimular o espírito científico
em crianças e jovens, o interesse pela tecnologia, e
contribuir para a melhoria da educação.
Participam alunos de escolas públicas e privadas,
do 7º ao 9º ano do ensino fundamental e de todas
as séries do ensino médio. A organização é da Rede
POC - Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento, com atuação em diversos países, em parceria
com a Comissão de Atividades Científicas e Juvenis
da Argentina.
Em novembro, houve a boa notícia: o projeto havia
sido classificado em segundo lugar entre os trabalhos
brasileiros. Orgulho para a cidade, para a escola e
para os alunos do ensino médio, autores do projeto:
Daruan de Oliveira, Edemilson de Assis Cardoso e Va-

Parceria entre escola e
cooperativa rende frutos

léria Perdigão. A coordenação foi da professora Eleni
Silva, com apoio técnico, na idealização e execução,
do Setor de Meio Ambiente da Coplana.
“Esse projeto enriqueceu meu currículo, me dá mais
incentivo para estudar, para ajudar as pessoas e ao
próximo, porque sustentabilidade é o modo de pensar

Escola José Pacífico foi classificada em 2º
lugar entre os trabalhos brasileiros
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para que o mundo fique melhor”,
disse o estudante Daruan de Oliveira, 17 anos.
“Quando nós soubemos que
ficamos em segundo lugar, fiquei
impressionada, não conseguia
saber se era verdade ou estava
sonhando. Mas foi com enorme
prazer que nós, com apoio da escola, dos funcionários e da Coplana, conseguimos desenvolver esse
projeto”, comentou a estudante
Valéria Perdigão, 17 anos.
A professora de biologia e também coordenadora do projeto, Eleni de Cintra Silva, ficou satisfeita
com o resultado. “A partir do título
[sustentabilidade], nós pensamos
na água. É o que mais falamos
hoje em dia, que vai faltar. A água
da chuva vem e vai embora e
pensamos em captar essa água
e utilizar na limpeza dos pátios e
também para a horta.”
José Lima de Oliveira Júnior,
responsável pelo setor, se surpreendeu com a notícia, mas admite
que trabalhar com este público já é
uma rotina, em virtude das diversas iniciativas na área de educação ambiental desenvolvidas pela
Coplana.
Entre os dias 17 e 24 de novembro, os estudantes representaram o Brasil na XXI Feira Escolar
Nacional de Ciência e Tecnologia,
em Lima, no Peru. A José Pacífico
foi uma das três escolas brasileiras
a participar e a única do Estado de
São Paulo.
O projeto classificado consiste no armazenamento da água da
chuva com o uso de uma cisterna.
O objetivo é fazer o aproveitamento da água para a limpeza geral
da escola, irrigação da horta e das
árvores.

A água da chuva armazenada é usada
na irrigação da horta da escola

“Para a escola foi muito bom,
porque há vários anos desenvolvemos projetos nesse sentido [sustentabilidade]. Foi uma alegria imensa
para a escola, e a participação da
Coplana é fundamental”, explicou a
vice-diretora da escola José Pacífico, Vivian Machado de Mello.
A equipe da Coplana trabalhou
na primeira semana de novembro
para dar os retoques finais. A Cooperativa ofereceu apoio técnico
para a idealização e também para
a execução. Com tudo pronto, os
alunos partiram para o Peru, e representaram a região e o país no

evento internacional.
“A Coplana é uma empresa
sustentável e com muitos objetivos
a alcançar com relação ao meio
ambiente, como a preservação
das nascentes e APPs [Áreas de
Preservação Permanente], além
de vários projetos que já têm com
prefeituras e escolas”, explicou o
auxiliar técnico da Central de Recebimento de Embalagens da Coplana, Igor Marques Cervantes.
Na Coplana, além de Igor e
Junior, participaram os colaboradores: Antonio, Cleberson, Wagner, Leonardo e Valdemir.

O projeto é baseado no reúso da água da
chuva com o auxílio de uma cisterna
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EVOLUÇÃO

Coplana muda razão social

Objetivo é alinhar o nome com os novos conceitos e área de atuação

A

Coplana, com seus cooperados, diretores e
equipe profissional, está evoluindo sempre.
Esta é uma forma de manter-se competitiva, auxiliar nos negócios dos produtores e garantir a
sustentabilidade.
Assim, no dia 19 de setembro de 2011, a AGE Assembleia Geral Extraordinária - aprovou, entre outras iniciativas, a alteração da razão social da Cooperativa, que agora passa a ser COPLANA - Cooperativa
Agroindustrial.
O estatuto social entrou em vigor no dia 19 de novembro, o que oficializou a mudança em seus materiais de comunicação e documentos legais.
O que motivou essa decisão foram exatamente as
alterações pelas quais a Coplana passou ao longo dos
anos. Sua área de atuação se ampliou, assim como
seus objetivos de atendimento ao mercado e reconhecimento no Brasil e exterior.
Hoje, somos uma cooperativa que cria condições
de sustentabilidade de longo prazo, visualiza o futuro,
ao mesmo tempo em que valoriza a tradição e respeita
o trabalho de todos aqueles que contribuíram com cada
realização que a trouxe até aqui.
Somos o resultado dos esforços de todos que aqui
estão, e daqueles que, no passado, ajudaram a transformar a Coplana no que é hoje. Dessa forma, o nome
Cooperativa Agroindustrial simplifica e resume melhor
as atividades que desenvolvemos.

“Depois de escrever
uma história com solidez,
estamos prontos para
construir um futuro ainda
mais promissor.”
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Mudanças na logomarca
já haviam ocorrido
em 2010

Logo anterior

Diretores, executivos e membros da equipe de Comunicação trabalharam para tornar a logo mais leve
e moderna, sem perder as características que faziam parte da vida dos cooperados, e que eram
valorizadas há tantos anos. Foram preservados os
pinheiros, símbolo da solidez do cooperativismo, e
acrescidas linhas que ilustram a lavoura. O verde,
que representa o campo, o meio ambiente e a força
do trabalho conjunto também foi mantido.
Unimos a tradição ao futuro, porque entendemos
que essas são características do dia a dia da Coplana e que estão em perfeito diálogo.

ATR

CONSECANA

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

CIRCULAR Nº 10/11 - DATA: 30 de Novembro 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 NOVEMBRO de 2011. O preço médio do kg de ATR para o mês de NOVEMBRO,
referente à Safra 2011/2012, é de R$ 0,5016.
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 novembro de
2011 e acumulados até NOVEMBRO, são apresentados a seguir:
MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Acumulado
Novembro

ABMI
66,24
59,73
54,82
64,07
68,49
65,33
62,73
63,89

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Acumulado
Novembro

ABMI
0,6167
0,5561
0,5104
0,5965
0,6377
0,6082
0,5840
0,5948
0,5899

63,36

ABME
49,67
48,49
48,06
51,24
47,35
49,51
55,07
58,52
50,76

AVHP
40,82
40,00
40,45
45,33
40,68
42,58
46,11
46,47
42,85

EAC
2.375,00
1.380,70
1.244,60
1.298,90
1.352,80
1.384,20
1.378,50
1.377,30

EHC
1.387,50
1.005,90
1.113,70
1.136,80
1.193,00
1.204,60
1.229,70
1.277,00

EAI
2.253,70
1.463,90
1.238,70
1.301,00
1.382,00
1.409,60
1.403,00
1.420,20

EHI
1.424,80
1.054,70
1.078,80
1.165,90
1.234,00
1.207,10
1.259,60
1.296,20

EAE
1.342,95
1.185,45
1.127,36
1.195,27
1.253,20
1.436,11
1.436,48
1.543,33

EHE
971,08
950,97
994,44
1.030,84
1.083,27
1,189,63
1.269,77
1.290,90

1.471,90 1.197,16 1.445,19 1.217,75 1.309,24 1.099,04

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 novembro
de 2011 e acumulados até NOVEMBRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/11, são
os seguintes:

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

ABME
0,5743
0,5606
0,5556
0,5924
0,5474
0,5724
0,6367
0,6766
0,5869

AVHP
0,4738
0,4643
0,4695
0,5262
0,4722
0,4943
0,5352
0,5394
0,4974

EAC
0,8432
0,4902
0,4419
0,4611
0,4803
0,4914
0,4894
0,4890
0,5226

EHC
0,5141
0,3727
0,4126
0,4212
0,4420
0,4463
0,4556
0,4731
0,4435

MÊS
0,5736
0,4583
0,4560
0,4929
0,4880
0,4983
0,5162
0,5278

EAI
0,8001
0,5197
0,4398
0,4619
0,4906
0,5004
0,4981
0,5042
0,5131

EHI
0,5279
0,3908
0,3997
0,4320
0,4572
0,4472
0,4667
0,4802
0,4512

EAE
0,4768
0,4209
0,4002
0,4243
0,4449
0,5098
0,5100
0,5479
0,4648

Preço Médio do Kg de AT
ACUMULADO
0,5736
0,5148
0,4952
0,4959
0,4942
0,4951
0,4984
0,5016
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EHE
0,3598
0,3523
0,3684
0,3819
0,4014
0,4408
0,4705
0,4783
0,4072

O programa Ação Cooperativa
tem por objetivo multiplicar as boas ações pelo exemplo.
Assista ao programa, todos os sábados, na TV Clube Band.
A partir de janeiro, novo horário, às 11 horas da manhã.
Responsabilidade Social, Meio Ambiente e ações para uma sociedade melhor.
Realização:

Produção:
comunicação & mkt

Acesse o site www.acaocooperativa.com.br
www.facebook.com/acaocooperativa
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