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Prezados Cooperados,

EDITORIAL

O

tempo passa muito rápido e já alcançamos o meio do ano.
Neste período, é até difícil enumerar todas as atividades
que desenvolvemos, tamanho o volume de trabalho para
manter a qualidade dos serviços em nossas organizações.
Quero ressaltar a safra do amendoim e o empenho de todos
para que vencêssemos os desafios de mais um ciclo. Devo agradecer aos produtores que confiaram no projeto Coplana, e a toda
equipe que participou da gestão da safra na Unidade de Grãos,
parceiros e fornecedores. Com a continuidade do apoio dos produtores seremos ainda mais competitivos na atividade do amendoim.
A Coplana é uma prestadora de serviços de qualidade para o
produtor. E temos trabalhado para dar toda a sustentabilidade aos
cooperados no campo. Dessa forma, investimos na nossa indústria,
que hoje tem um projeto inovador, comparado aos melhores do
mundo. E tudo isso para fortalecer a sociedade Coplana.
Devo mencionar também o trabalho que vem sendo feito pela
Socicana, com reuniões entre seus fornecedores para atender a
um objetivo muito claro, que é o suporte ao produtor, o acesso à
informação e às ferramentas estratégicas para a produção.

EDITORIAL

EDITORIAL
EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL
EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL
EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL

Mais recentemente, também tivemos a grata notícia de que o
Sicoob Coopecredi subiu duas colocações no ranking das cooperativas de crédito do país, estando entre as sete maiores do sistema.
Senhores, nossos avanços são sempre fruto de organização,
trabalho árduo e competente de diretores, colaboradores, executivos e produtores. Traçamos o futuro com cada iniciativa tomada
hoje e com muito planejamento. Não há receita de bolo pronta. Nós
é que temos de construir o caminho que queremos para resultados
em nossa sociedade e sustentabilidade para o amanhã.
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Coopecredi

HOMENAGEM

Coplana e Sicoob Coopecredi recebem
homenagem da Câmara de Jaboticabal

A

Coplana e o Sicoob
Coopecredi receberam,
no dia 25 de maio, em
Sessão Solene, na Câmara de
Vereadores de Jaboticabal, o Diploma de Honra ao Mérito, em
comemoração ao Ano Internacional das Cooperativas. A data foi
instituída pela ONU (Organização
das Nações Unidas) em 2012.
Também fizeram parte das
homenagens: Unimed de Jaboticabal, Uniodonto de Jaboticabal,
as Cooperativas de Economia e
Crédito Mútuo - dos Médicos
de Jaboticabal, dos Servidores
Públicos Municipais, dos Servidores da FCAV - Campus Jaboticabal, dos Empregados da
Usina Santa Adélia e Cooperativa de Assessoria Técnica, Extensão Rural e Meio Ambiente.
A homenagem foi proposta
pelos vereadores Nereu Krieger
da Costa e Aloísio Tito Rosa, que
em seus pronunciamentos parabenizaram as cooperativas,
ressaltando os serviços prestados, a qualidade do atendimento disponibilizado pelos profissionais em seus seguimentos
e a geração de empregos e renda para o município.
A Coplana foi representada
pelo seu vice-presidente Roberto Cestari, que lembrou, em seu
discurso, os resultados obtidos e
um pouco da história dos seus

Os vereadores Aloísio Tito Rosa e Nereu Krieger da Costa com o
diretor presidente do Sicoob Coopecredi, Ismael Perina Junior

Os vereadores Nereu Krieger da Costa e Aloísio Tito Rosa com o
vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari

quase 50 anos de existência.
O presidente do Sicoob Coopecredi, Ismael Perina Junior,
ressaltou a distribuição de renda
promovida pelas cooperativas
de crédito.
A Sessão Solene foi conduzida pelo presidente da Câmara, Wilson dos Santos, e contou
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com a presença dos vereadores
Mauro Cenço, Murilo Gaspardo,
José Augusto Gouvea, sendo que
os demais vereadores justificaram
a ausência. Também prestigiaram
o evento o prefeito José Carlos
Hori, o vice-prefeito Raul Gírio,
funcionários das cooperativas, familiares e imprensa.

O QUE SE
PASSA NO
CORAÇÃO DAS

PLANTAS

?

As pesquisas demonstram
que, com estímulos certos,
as plantas sentem e respondem
ﬁcando mais resistentes e produtivas.
Este é o trabalho da Stoller: ajudar
as plantas a lidar com o estresse
e expressar todo o seu potencial
genético, produzindo mais.
Descubra como ativar o poder das
suas plantas: acrescente Stoller.
Em 56 países, com 38 anos de Brasil.
Mais pesquisas, tecnologias e resultados.
Informações e produtividade para o campo.
www.stoller.com.br
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ATO COOPERATIVO

2,6 milhões de sacas

Recorde histórico marca novo período
de investimentos no amendoim
Reunião do Ato Cooperativo avalia desempenho na safra

O

recebimento de 2,6 milhões de sacas de 25 kg
é um recorde histórico
na Unidade de Grãos da Coplana. Quantidade alcançada pelos
160 cooperados, mesmo com interferências climáticas. Na safra
anterior, o volume havia sido de 2
milhões de sacas de 25 kg.
O resultado coroa o esforço
dos produtores e profissionais da
cooperativa, e é uma confirmação da solidez da marca Coplana
Brazilian Premium Peanuts, reconhecida no Brasil e exterior.
O anúncio foi feito durante a
segunda reunião do Ato Cooperativo de 2012 (10/5), em Jaboticabal,
com a presença de cooperados,
colaboradores, executivos e direto-

ria. Em pauta, a avaliação da safra
2011/2012.
“Tivemos um começo de safra
complicado, com amendoim abaixo
do ponto ideal de maturação, mas
ao longo do período isso melhorou.
E este ano, a comercialização está
favorável”, destacou o superintendente da Coplana, José Arimatéa
Calsaverini.
O gerente de produção, Valdeci Malta da Silva, fez um balanço
sobre o recebimento na Unidade
de Grãos. “Tivemos uma safra totalmente diferente, maior que nos
anos anteriores. Isso se deve ao
trabalho dos produtores e também
aos investimentos. Nós, da Coplana, temos a certeza de que fizemos o possível para melhor aten-
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der todos nossos produtores de
amendoim.”
Valdeci citou os investimentos
na pós-colheita de aproximadamente R$ 30 milhões para a implantação, por exemplo, do hilo,
conjunto de secadores e novo
sistema de pré-limpeza. “Com os
investimentos, a nossa capacidade de recebimento foi ampliada,
em média, em 35% neste primeiro ano, e vamos buscar a marca
de 55% para a próxima safra.”
Segundo o gestor, a quantidade de carretas de secagem de

amendoim passou de 204 para
329. E de 85 secadores, agora a Unidade possui 129, o que
contribui para a agilidade no recebimento e estocagem em condições ideais.

Gestão

Durante a reunião, também
foram discutidas algumas mudanças na gestão da cooperativa. Como exemplo, o trabalho
em equipe está mais intenso,
com a integração dos diferentes
setores e o processo de responsabilidade compartilhada.
Depois do Conselho de Administração e Diretoria, segue o
Comitê de Gestão, coordenado
pela superintendência e composto por profissionais responsáveis
por ações da cooperativa no nível
estratégico. As áreas são: gerência de engenharia e manutenção,
gerência de produção da Unidade de Grãos, gerência de desenvolvimento agrícola, gerência
executiva administrativo-financeira, gerência jurídica, gerência
comercial da Unidade de Grãos,
gerência técnico-comercial de
insumos e gerência executiva de
operações.

Perspectivas

O ano de 2011 foi um período complicado em termos de
mercado para o amendoim, com
alguns obstáculos. Entre eles,
o enfraquecimento do dólar ao
longo do ano, o que desfavoreceu os contratos, sempre fechados com antecedência.
Em 2012, as perspectivas são
positivas. O mercado externo vive
um bom momento, a nova planta está mais eficiente (custo mais

O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari, ressaltou o trabalho
de cooperativa e produtores e o desempenho na safra

Segunda reunião do Ato Cooperativo de 2012

O superintendente da Coplana, José Arimatéa, destacou
perspectivas positivas para a cultura do amendoim

baixo e com melhor recuperação
de matéria-prima), e o recebimento foi recorde, com ganho de
escala e redução de custos.
O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari, enalteceu o
empenho dos cooperados. “Quero
agradecer a todos os produtores
revista COPLANA 7

que confiaram no projeto Coplana.
Parabenizar colaboradores, parceiros e fornecedores que participaram da safra. Nossa tendência
é melhorar cada vez mais. E com
o apoio dos produtores seremos
ainda mais competitivos na atividade do amendoim.”

REUNIÃO NÚCLEO

Núcleo de Jaboticabal avalia
safra da cana

O

volume de cana-de-açúcar processado
na safra 2011/2012 no Centro-Sul do
país, responsável por aproximadamente
90% da produção nacional, apresentou queda de
11,4% em relação à safra anterior. A moagem foi
de 493,264 milhões de toneladas de cana, enquanto que na safra 2010/2011 o volume era de
556,945 milhões de toneladas. O tema foi discutido durante a reunião do Núcleo de Desenvolvimento de Jaboticabal (26/4). Fonte: Unica (União
da Indústria de Cana-de-Açúcar).
Os principais motivos da redução da produção
foram: falta de reforma dos canaviais em anos
anteriores, condições climáticas prejudiciais no segundo semestre de 2011, ocorrência de geadas e
florescimento das plantas.
No Centro-Sul, 48,43% da cana processada foi
destinada ao açúcar – produção de 31,3 milhões de
toneladas, contra 33,5 milhões de toneladas produzidas na safra anterior (queda de 6,5%). Os outros 51,57% foram destinados à produção de etanol:
20,54 bilhões de litros (redução de 19,1% - safra
anterior o volume era de 25,38 bilhões de litros).
Quanto à concentração de ATR (Açúcar Total
Recuperável) por toneladade cana, também houve
queda: 137,53 kg ou 2,1% inferior aos 140,50 kg/

O secretário do Núcleo de Jaboticabal, José Rossato Junior, a coordenadora, Carmem Izildinha Penariol, o gerente geral da Socicana,
César Gonzalez e o vice-coordenador do Núcleo, Sérgio Nakagi

tonelada obtidos na safra 2010/2011.
César Gonzalez, gerente da Socicana, falou
sobre a relação do etanol e da gasolina. “O mundo
inteiro se inspirou no nosso modelo de produção
de energia alternativa, e a sociedade deveria rever
essa situação, priorizando um combustível limpo e
renovável, que é o etanol.”

Custo de produção

Apesar do preço pago pela matéria-prima ter
subido, o custo de produção acompanhou a tendência. A produtividade dos canaviais foi menor,
o que contribuiu para uma diminuição da renda. “A
margem de lucro infelizmente não foi a ideal para
o produtor na última safra”, ponderou Gonzalez.
“A tendência, pelas estimativas de cana para a
safra 2012/13, é que os preços se mantenham
remuneradores.”

Perspectivas

A previsão para a safra 2012/2013 é de 500
milhões de toneladas na região Centro-Sul do
Brasil. “Neste ano (2012), faltou chuva em março e início de abril e, dessa forma, a cana teve
seu desenvolvimento reduzido. Com a entrada do
outono e inverno, as temperaturas mais baixas influenciam também. Vamos torcer para que essa
safra seja melhor, com preços mais remuneradores”, concluiu Gonzalez.

Produtores acompanham as tendências
para a próxima safra de cana
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COOPECREDI

Sicoob Coopecredi - AGE promoveu
reforma do estatuto

O

Sicoob Coopecredi realizou, no dia 22 de maio,
em Guariba, sua Assembleia Geral Extraordinária,
em que promoveu uma ampla
reforma do Estatuto Social, com
adequação ao padrão do Sistema Sicoob e também a adaptação para cooperativa de livre
admissão.
Durante a AGE, foi aprovada a nova denominação social,
passando de Cooperativa de
Crédito Rural dos Plantadores
de Cana da Zona de Guariba
para Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da Região de
Guariba, e o nome fantasia: “Sicoob Coopecredi”.
A partir de julho de 2011, diretoria, conselheiros e gestores fizeram visitas a algumas cooperativas que já haviam passado pelas
mudanças vivenciadas hoje pelo
Sicoob Coopecredi.
As alterações no estatuto
permitirão aumentar o número de cooperados, visando ao
aumento da rentabilidade e das
operações de crédito, reduzindo os custos. “É necessário que
agreguemos mais cooperados
ao nosso quadro social, e isso
trará inúmeros benefícios, tanto
para a Cooperativa quanto aos
cooperados”, analisou o presidente da Cooperativa, Ismael

Perina Junior.
Perina lembrou que as operações de crédito rural continuarão entre os principais serviços
prestados aos cooperados. “Temos percebido, no âmbito das
cooperativas de crédito hoje,
que um fator importantíssimo
tem sido a escala. Sentimos uma
enorme dificuldade de aplicação
de recursos em outras modalidades em que a rentabilidade é

maior. Porém, isso será possível a partir de agora, conforme
nosso quadro social se ampliar.
Continuamos trabalhando fortemente com as operações de
crédito rural, e isso não muda o
foco da Cooperativa”, concluiu.
As alterações foram aprovadas pela Assembleia por unanimidade e, no momento, a Cooperativa aguarda homologação
do Banco Central.

Dentre as principais mudanças no Estatuto, estão:

• Alteração da razão social para Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão da Região de Guariba – Sicoob Coopecredi.
• Condição de associação – todas as pessoas físicas e jurídicas que
residam ou estejam sediadas na área de ação da Cooperativa.
• Opção de resgate eventual de quotas-partes, de acordo com o
regimento interno a ser elaborado e deliberado pelo Conselho
de Administração.
• Alteração do mandato do Conselho Fiscal para 3 anos.
• Governança Corporativa:
° Conselho de Administração composto por 5 membros eleitos
em Assembleia Geral, sendo um presidente, um vicepresidente e os demais conselheiros vogais.
Diretoria
Executiva composta por 3 membros eleitos pelo
°
Conselho de Administração, associados ou profissionais
contratados (art. 5º LC 130/2009), sendo um diretor
financeiro (principal executivo), um diretor administrativo e
um diretor operacional.
° É admitida a acumulação de cargos de conselheiro de
administração e de diretor para, no máximo, um dos membros
do Conselho de Administração, sendo vedada a acumulação
do cargo de presidente do conselho e diretor financeiro,
a qualquer tempo.
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RANKING

Sicoob Coopecredi sobe duas
posições no ranking nacional
e está entre as sete maiores
Já há três
anos entre as
dez maiores
cooperativas de
crédito do Brasil, o
Sicoob Coopecredi
avançou duas posições e ocupa a 7ª colocação no
ranking. Nas duas últimas listas
(2010 e 2009), a cooperativa
ocupava o 9º posto, e se manteve à frente de cooperativas
com maior número de cooperados. O resultado comprova o
trabalho competente, realizado
por conselheiros e diretores,
profissionais da equipe e cooperados.
O ranking foi divulgado em
maio deste ano, no site do
Cooperativismo de Crédito no
Brasil. Os números foram fornecidos pelo Banco Central,
baseados no exercício de 2011.
A lista das 20 maiores cooperativas de crédito tem como base
o volume de ativos administrados – ativos totais, total de crédito, total de depósitos e patrimônio líquido.
Entre as dez primeiras do
ranking, além do Sicoob Coopecredi, há outras duas do Sicoob
São Paulo (Cooperativa Central

de Crédito do Estado de São
Paulo).
Em dezembro de 2012, a cooperativa completa 38 anos de
fundação. E desde sua criação,
em 1974, vem aperfeiçoando seus processos, modelo de
gestão e relacionamento com o
cooperado. Da mesma forma,

seu quadro social manteve-se
atuante, oferecendo total respaldo às ações da equipe.
Ao longo dos anos, mesmo
em períodos de crise da economia, Cooperativa e cooperados,
como um grupo único, conquistaram e mantiveram a credibilidade junto ao sistema financeiro.

Os números falam por si

Até dezembro de 2011, o Sicoob Coopecredi possuía em seu quadro
social 1.993 cooperados. Em dezembro de 2010, eram 1.935
cooperados e, em dezembro de 2009, eram 1.887.
No ranking do patrimônio líquido, uma evolução expressiva. De R$
86,9 milhões de dezembro de 2010 para R$ 100,6 milhões, em
dezembro de 2011.
Quanto aos ativos totais, o crescimento foi de 10%, de R$ 679,7
milhões, em 2010, para mais de R$ 748 milhões, em 2011.
Em 2011, os depósitos totais (excluídos os Fundos de Investimento
e Poupança Rural) alcançaram R$ 355,9 milhões. Em 2010, esse
volume era de R$ 319,6 milhões – crescimento superior a 11%.
Em relação às operações de crédito (incluídas as obrigações com o
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social),
o Sicoob Coopecredi passou de R$ 279,2 milhões, em 2010, para R$
280,97 milhões, em 2011.
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COOPERATIVISMO

Coplana e Sicoob Coopecredi
participam do I Encontro
Cooperativista de Jaboticabal

Da esq. para a dir.: o deputado federal, Arnaldo Jardim, o presidente da Ocesp, Edivaldo Del
Grande, o superintendente da Coplana, José Arimatéa Calsaverini, o vice-presidente da Coplana,
Roberto Cestari, o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, o secretário de Gestão Pública de SP,
Davi Zaia, e o então secretário municipal de Indústria e Comércio, Valdemir Lutti

D

entro das comemorações do Ano Internacional das Cooperativas,
celebrado em 2012, a
Ocesp (Organização das Cooperativas do Estado de São
Paulo) e a prefeitura, através da
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, promoveram, no
dia 16 de março, o “I Encontro
Cooperativista de Jaboticabal”.
O evento reuniu representantes
de organizações do município,
como Coplana e Sicoob Coopecredi e membros da sociedade.
O tema do encontro foi “A
importância das cooperativas em

nossa cidade como fonte geradora de emprego e renda”. Este
foi o segundo evento no Estado
de São Paulo referente à comemoração internacional.
“Hoje, de toda a população
brasileira, apenas 5% está ligada
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ao cooperativismo, ao contrário
de países desenvolvidos, onde
este índice chega a quase 80%,
como, por exemplo, a Finlândia.
Nós somos o movimento de desenvolvimento social”, afirmou o
presidente da Ocesp, Edivaldo
Del Grande.
“Nós estamos convencidos
de que o cooperativismo é uma
alternativa ideológica muito viável em um mundo globalizado
que vivemos”, citou o deputado federal e diretor do ramo de
crédito da Frencoop Nacional,
Arnaldo Jardim.
O prefeito de Jaboticabal,
José Carlos Hori, falou da contribuição do sistema. “As cooperativas são fundamentais na sociedade, porque têm o papel de
agregar grupo, valorizar setores
e segmentos.”
Segundo a secretaria municipal de Indústria e Comércio, as
dez cooperativas de Jaboticabal
integram cerca de 7.300 cooperados na região, e geram mais
de 400 empregos diretos só no
município. “Estes números justificam a importância das cooperativas em nossa cidade como
fonte geradora de trabalho e
renda. Elas contribuem também
com o meio ambiente e com o
trabalho social”, destacou o então secretário Valdemir Lutti.

As cooperativas de crédito garantem que o
dinheiro gerado seja utilizado no desenvolvimento
da cidade, uma vez que o crédito é aplicado na
economia local.
O sistema de crédito oferece suporte para que
seus cooperados se fortaleçam na atividade. “As
cooperativas não tiram o dinheiro da região, ao
contrário, colocam. E vêm atender a sociedade,
cada uma no seu segmento”, analisou o conselheiro do Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil),
David Andrade.
“O cooperativismo está sendo uma das atividades que está contribuindo com a estabilidade
do país. De todo o PIB [Produto Interno Bruto]
brasileiro, de 40% a 50% vêm da agricultura. E
hoje o cooperativismo é o elo mais forte da economia”, destacou o vice-presidente da Coplana
e diretor operacional do Sicoob Coopecredi, Roberto Cestari.

Benefícios

Em Jaboticabal, a Lei Complementar 81 de
2006 (art. 42) garante benefícios às cooperativas. Na base de cálculo do ISSQN (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza) incidente sobre
as sociedades cooperativistas, não são incluídos
os valores repassados aos cooperados; os transferidos a outras cooperativas; e os gastos com
insumos e materiais utilizados por estas em estabelecimento próprio. Isso quer dizer que o ISSQN
é cobrado somente sobre as sobras.

Em todo o país, existem cerca de 6.600
cooperativas, que reúnem mais de 9 milhões
de pessoas. Só no Estado de São Paulo, são
cerca de 2,7 milhões de cooperados, ligados a
mais de 900 cooperativas, que atuam em 10
diferentes ramos da economia. “As cooperativas
têm um papel fundamental que é juntar
pequenos negócios e pequenas atividades
e potencializá-los, permitindo que ampliem
seu poder dentro do mercado. É sabido que
temos uma economia que caminha no sentido
da concentração de grandes empresas com
grande capital, o que elimina, muitas vezes, a
possibilidade dos pequenos de ter uma atividade
que seja rentável, gere renda e qualidade de
vida”, explicou o secretário de Gestão Pública
do Estado de São Paulo, Davi Zaia.

Encontro reuniu representantes de cooperativas
do município e membros da sociedade
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ENTREVISTA

A revista Coplana conversou com o
presidente da Ocesp (Organização
das Cooperativas do Estado de São
Paulo), Edivaldo Del Grande, sobre o
Ano Internacional das Cooperativas,
comemorado em 2012. Confira os
principais trechos da entrevista.
Revista Coplana: Quais as suas expectativas em relação à data comemorativa, e o que representa para o sistema?
Edivaldo Del Grande: Isso
teve o aval dos países desenvolvidos, como é o caso dos Estados
Unidos e União Europeia. Foram
basicamente estes países que
empurraram a ONU [Organização
das Nações Unidas] a proclamar
o Ano Internacional das Cooperativas, em 2012. Isso mostra a
importância do cooperativismo lá
fora. O Brasil é cooperativista já,
mas é ainda jovem, tem que caminhar muito. Para o nosso país é
uma ferramenta fundamental para
que não tenhamos um abismo
entre pobres e ricos. O movimento cooperativista desenvolve um
papel fundamental aqui no Brasil
e já desenvolveu nos países ricos.
Revista Coplana: De que forma o
sistema pode reduzir as desigualdades sociais nos países em desenvolvimento?
Edivaldo Del Grande: Só
pelo fato de você constituir uma
cooperativa já ajuda. Fizemos um
estudo na USP [Universidade de
São Paulo] e constatamos: onde
existe um movimento cooperativista instalado, na comunidade do
entorno, o IDH [Índice de Desenvolvimento Humano] altera posi-

tivamente e a diferença é muito
grande [em relação aos locais
onde não há o modelo]. Portanto,
só o fato de a cooperativa existir já cumpre o seu papel como
agente de diferenciação. Ela é

“

A população tem
que entender que uma
cooperativa não é uma
entidade de alguém,
é uma entidade da
comunidade onde
está inserida.

”

responsável por distribuir renda.
Quando o movimento distribui
renda entre os seus cooperados,
eles acabam gastando na comunidade onde estão inseridos, faz
com que eles irriguem a comunidade como um todo – profissionais liberais e comércio, por
exemplo. Eu acho que esse movimento tem que ser apoiado por
toda a população daquela comunidade, toda população brasileira
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e pelos nossos políticos. Os políticos têm que entender que nós
somos um instrumento de desenvolvimento social.
Revista Coplana: Quais os desafios
do sistema, em relação à compreensão sobre o tema com a sociedade?
Edivaldo Del Grande: Hoje,
nós temos em Brasília a segunda
maior frente parlamentar [ligada
ao cooperativismo], só perdendo
para a frente parlamentar ruralista. O cooperativismo é muito forte politicamente, mas nós
temos que ampliar essa frente,
fortalecê-la. Os nossos parlamentares têm que estar conosco, não só em número, mas em
qualidade. Precisamos também
sensibilizar a população que elege esses parlamentares. A população tem que entender que uma
cooperativa não é uma entidade
de alguém, é uma entidade da
comunidade onde está inserida.
Toda comunidade é beneficiada
com essa vantagem econômica
trazida pela cooperativa, uma vez
que ela distribui renda. E também
fazer com que os governos vejam
o cooperativismo como uma ferramenta fundamental para atingirem
o objetivo deles, que é melhorar a
vida da sua população, e nós podemos contribuir muito com isso.

SOLUÇÕES

Georreferenciamento
Projeto quer regularizar propriedades
em Jaboticabal

O

NGAP - Núcleo de Geomática e Agricultura de
Precisão - da Unesp de
Jaboticabal, criou, em
2011, o projeto de extensão “Avaliação do georreferenciamento de
imóveis rurais na região de Jaboticabal-SP” e, agora, em 2012,
criou o projeto “GeoJaboticabal”.
Ambos os trabalhos são cadastrados e financiados pela PROEX Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UNESP e contam com
apoio da prefeitura municipal e da
CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.
O núcleo, que é um laboratório
de pesquisa e extensão do Departamento de Engenharia Rural, teve
como objetivo principal, em 2011,
orientar os proprietários de imóveis
rurais, principalmente os pequenos
produtores, sobre o procedimento
técnico do georreferenciamento,
conforme a Lei 10.267, de 28 de
agosto de 2001. Em 2012, o intuito é realizar o procedimento em
imóveis previamente selecionados.
O idealizador do projeto e coordenador do NGAP, professor
doutor David Luciano Rosalen,
explica que a norma é rigorosa
quanto ao levantamento perimétrico da área e ao processo a ser
realizado. “Devem ser enviados
arquivos brutos de coleta de da-

dos de campo, além dos mapas
em formato digital. A norma técnica especifica todo o processo e é
importante o proprietário ter esse
fato em mente ao contratar um
profissional credenciado.”
O professor ressaltou que, de
acordo com a Lei 10.267, os proprietários, cuja área não ultrapasse
quatro módulos fiscais, têm isenção
de custos financeiros no georreferenciamento. O módulo fiscal varia
em cada município, dependendo
do tipo de cultura predominante, e
em Jaboticabal, cada módulo equivale a 14 hectares. Os parâmetros
são fixados pelo INCRA- Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Os projetos

A ideia da criação do projeto
surgiu em 2010, devido às dúvidas de produtores em relação ao
georreferenciamento. De acordo
com levantamento junto à CATI,
em Jaboticabal existem 958
propriedades rurais, e 662 são
classificadas como familiares.
Em 2011, a meta foi realizar um
diagnóstico da situação do georreferenciamento no município e
também orientar os produtores. O
diagnóstico foi realizado no Sistema de Certificação de Imóveis
Rurais do INCRA – Instituto Na16 revista COPLANA

cional de Colonização e Reforma
Agrária, por levantamento de dados junto à prefeitura. Também foi
feita a aplicação de questionários
sobre o georreferenciamento. Em
2012, a meta é realizar o georreferenciamento de imóveis rurais
previamente selecionados.
Conforme a Lei 10.267, o
georreferenciamento é exigido
nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento, transferência de área
total e criação ou alteração da
descrição do imóvel. Essa exigência é válida para imóveis
com área superior a quinhentos
hectares. O Decreto 7.620 de
21 de novembro de 2011 estabeleceu os novos prazos, contados a partir de 20 de novembro
de 2003, para a exigência do
georreferenciamento em imóveis
com área inferior a 500 hectares. São eles:
a) Dez anos, para os imóveis
com área de 250 e menos de 500
hectares;
b) Treze anos, para os imóveis
com área de 100 e menos de 250
hectares;
c) Dezesseis anos, para os
imóveis com área de 25 e menos
de 100 hectares; e
d) Vinte anos, para os imóveis
com área inferior a 25 hectares.
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MEIO AMBIENTE

Semana da Água serve de alerta
sobre o mau uso do recurso natural

A

Organização das Nações
Unidas apresentou, em
março deste ano, a 4ª
edição de seu relatório sobre recursos hídricos no mundo. O estudo,
divulgado a cada três anos, alertou
para a má gestão da água, além
de pressões do clima, aumento da
população mundial e crescimento
da demanda por energia e alimentos. De acordo com o documento,
nenhuma região do planeta está
livre das pressões sobre os recursos hídricos.
A Semana da Água de 2012,
promovida pela Pefeitura de Jaboticabal, através da Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente e Secretaria de Educação, contou com o apoio da Polícia
Ambiental, Coplana e Saaej (Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Jaboticabal).
O objetivo foi sensibilizar os estudantes para a importância de discutir o tema. Alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental, de dez escolas municipais, assistiram a pa-

lestras sobre cuidados com o meio
ambiente. “Conseguimos trazer
para nossa sede da Polícia Ambiental e do Centro de Educação
Ambiental cerca de 270 crianças
que puderam, além das palestras
e exposições, conhecer o nosso
ambiente de trabalho e o viveiro
de mudas. As palestras debateram
temas como água e reciclagem,
e certamente isso valerá muito no
futuro”, explicou o 2º Sargento da
Polícia Militar Ambiental, Giovane
José Delalibera.
“A Polícia Ambiental tem a função de prevenir e fiscalizar crimes
contra o meio ambiente. Todas as
pessoas têm obrigação de cuidar e
preservar os nossos recursos naturais e cabe a nós protegê-los”, comentou o soldado Gerson Roberto
Soares, da região de Ribeirão Preto.
A Coplana expôs um aquecedor solar feito com garrafas PET
e mostrou materiais produzidos a
partir da reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos, além
do projeto de hidroponia. A técni-
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ca, que despertou o interesse dos
estudantes, consiste em cultivar
plantas em pedras (dependendo
do modelo adotado), com o fornecimento de água e uma solução
nutritiva.
“A água é um bem muito precioso que a humanidade possui,
porém especialistas alertam que
haverá falta de água de boa qualidade no futuro. Isso está sendo
discutido em todas as nações do
mundo. A Coplana se preocupa
muito com essa questão e procura
desenvolver alternativas sustentáveis em relação ao uso racional
da água e preservação do meio
ambiente”, destacou o responsável
pela Central de Recebimento de
Embalagens da Cooperativa, Igor
Marques Cervantes.
Dentre as atividades da semana, no Dia Mundial da Água
(22/3), estudantes participaram
do plantio de 500 mudas, como
parte do projeto Córrego Vivo, na
fazenda Santa Izabel, propriedade
de Benito Marana.

Em minha opinião

“Eu achei muito legal vir até aqui e conhecer mais
sobre este tema que é a água. Eu vou levar essas
informações para meus familiares também”, comentou
Daniel dos Santos Jorge, aluno da escola municipal
Dr. Carlos Nobre Rosa.
“É muito bom sair, às vezes, da sala de aula.
Aqui, aprendemos muitas coisas. Que não devemos
gastar muita água, pois no futuro essa água pode
faltar”, citou Stefany Soares Alves dos Santos, aluna da mesma escola.
“É uma iniciativa positiva essa. Tudo o que é extraclasse, o aluno aproveita muito mais”, disse a professora Denise Zoccolaro Correia.

Projetos Ambientais

Tão importante quanto sensibilizar as crianças é
promover ações práticas, e isso vem ocorrendo com
os projetos desenvolvidos em parceria pelo agronegócio, poder público e iniciativa privada, como o “Córrego Vivo” e o “Reflorestando as Nascentes”.
Nos dois projetos, já foram plantadas mais de 100
mil mudas de árvores nativas e frutíferas. A Coplana,
a Secretaria de Agricultura e a Polícia Ambiental são
coordenadoras. Participam também Socicana e Sicoob
Coopecredi, empresas, clubes de serviço, entidades e
organizações de classe.
“O objetivo dos dois projetos é garantir a manutenção
e a qualidade dos recursos hídricos da região. Fazemos
o reflorestamento em áreas degradadas de preservação
permanente, levamos as crianças para participar e trabalhamos a educação ambiental. Trabalhamos também
com o produtor para a sua adequação ambiental, no
sentido de mostrar os benefícios que a mata ciliar trará
para a própria propriedade”, analisou o assessor técnico
da secretaria de Agricultura, Caio Henrique Zeviani.

270 estudantes participaram da
Semana da Água em Jaboticabal

Estudantes conhecem projeto de aquecedor solar
feito de garrafas PET desenvolvido pela Coplana

Relatório da ONU

Na Europa, cerca de 120 milhões de pessoas não
têm acesso à água potável. Em determinadas regiões
do continente, os cursos de água podem perder até
80% de seu volume no verão. Já a África possui uma
taxa média de aumento da população de 2,6% por
ano, enquanto a média mundial é de 1,2%.
No Oriente Médio, ao menos doze países sofrem
com a completa falta de água. Já na América Latina
e Caribe, o índice de extração de água no século XX
dobrou. Dentre as causas: crescimento demográfico e
aumento da atividade industrial.
Engana-se quem acredita que o Brasil, por ter
12% das reservas de água doce do mundo (estimativa) está livre de problemas. O mau uso do recurso
e a falta de saneamento acendem o sinal de alerta.
Segundo o Atlas Brasil, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA) serão precisos R$ 70 bilhões
até 2025, em obras de água e esgoto, para evitar o
desabastecimento nos próximos anos. Já em 2015,
55% das cidades brasileiras poderão ter seu acesso
à água comprometido. A pesquisa envolveu 5.565
cidades, que juntas somam mais de 70% do consumo
de água brasileiro. O que mais precisa de investimentos é o sistema de coleta e tratamento de esgoto,
R$ 48 bilhões. Parte das cidades, inclusive da região
Sudeste, está em seu limite quanto à capacidade de
atendimento da demanda.
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1º “Café com Prosa” da Socicana
discute a saúde do trabalhador
Associação fecha convênios para facilitar a implantação de programas
exigidos por lei

A

Socicana promoveu, no
dia 16 de maio, o “Café
com Prosa”, um encontro realizado em Guariba, para
discutir a “Saúde ocupacional
dentro da atividade agrícola” com
base na legislação.
A Segurança e a Medicina do
Trabalho estão previstas na Constituição Federal, art. 7º, XXII e na
Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT art. 154 ao 201. O PPRA –
Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, foi regulamentado pela
Norma Regulamentadora nº 9 (NR
9), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 1994. Este
programa tem como objetivo realizar um mapeamento dos riscos
ambientais a que estão submetidos
os empregados, ou seja, detectar
quais são os riscos físicos (exposição a ruídos, calor, frio, vibração,
radiação), químicos (exposição a
névoa e gases, manuseio de óleos e graxas), ergonômicos (trabalho
repetitivo, problemas de postura)
e biológicos (envenenamento, por exemplo).

Já o PCMSO – Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional
– foi regulamentado pelo Ministério
do Trabalho por meio da NR 7 em
1994, com objetivo de promover e
preservar a saúde do conjunto de
trabalhadores através da prevenção,
rastreamento e diagnóstico precoce
dos agravos à saúde, relacionados
ao trabalho, além da constatação
da existência de casos de doenças
profissionais ou danos irreversíveis
à saúde dos trabalhadores.
A aplicação das NR 7 e NR
9 é obrigatória para os empregadores do campo ou da cidade,
independente da quantidade de
colaboradores.

Convênios

Para resolver questões como
complexidade de implantação
e custos, a Socicana firmou
convênio com duas empresas
especializadas – uma na área
da saúde e outra que atua na
assessoria em segurança do
trabalho e saúde ocupacional.
Ambas trabalham na elabora-
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ção e implementação dos programas, e irão auxiliar o produtor a manter-se regularizado.
“A intenção da Socicana é viabilizar o atendimento à exigência legal trabalhista, que nos foi imposta
e tem um custo elevado para os
associados, que em sua maioria,
são pequenos e médios produtores
rurais. Para fazer individualmente
esse acompanhamento [PPRA e
PCMSO], com todas as exigências
de exames periódicos, admissionais
e demissionais, o custo dos profissionais inviabilizaria a atividade
agrícola”, destacou o presidente da
Associação, Delson Luiz Palazzo.
“A Socicana só existe em função de seu associado, e sustentabilidade é a palavra que temos
como grande mote do crescimento
da produção canavieira. Na questão trabalhista, o papel da Socicana
está relacionado à adequação, para
que consigamos certificar a produção da cana-de-açúcar do associado”, explicou a gerente jurídica,
Marta Maria Gomes dos Santos.

Da esquerda para a direita: o consultor jurídico, Sérgio Crosta, o médico Rafael Vertemati, o presidente
da Socicana, Delson Palazzo e a gerente jurídica da Associação, Marta Gomes dos Santos

Punições previstas em lei

A não implantação dos programas prevê punições aos empregadores, como a aplicação
de multas. “É muito importante
a adequeação dos produtores,
apesar de já terem de se preocupar com inúmeros fatores,
como os climáticos e tributários,
por exemplo. Eles têm ainda a
questão da legislação trabalhista,
e surge aí o papel da associação
de fornecedores. A associação
deve alertar os integrantes para
a prevenção a riscos como doenças ocupacionais e acidentes,
ou ainda multas oriundas de fiscalizações, que estão mais frequentes nestes últimos tempos”,
comentou o consultor jurídico,
Sérgio Arantes Consoni Crosta.
Crosta lembrou também que a
multa não é o problema maior.
Em caso de doenças ocupacionais, são previstas indenizações.

a adequação à legislação e para
quem quer a sustentabilidade dos
negócios. “É necessário que o
produtor busque sua regularidade,
através do respaldo que a Socicana
está dando. As leis estão cada vez
mais severas, mas com a ajuda da
associação, seu cumprimento será
mais fácil e viável. Além disso, o
projeto nos traz condições financeiras para que tudo seja colocado
em prática”, analisou a associada

Opiniões

A informação tem se tornado
uma importante ferramenta para

Carmen Izildinha Penariol.
“Foi muito boa a iniciativa da
Socicana porque o mundo evolui.
Queiramos ou não, vêm as regras,
exigências e, por mais que isso gere
custos para nós, produtores, isso é
inevitável. Uma iniciativa como a
da Socicana facilita nosso acesso
a esses serviços, de forma muito
mais prática”, comentou o produtor
e presidente da Coplana, Francisco
Antonio de Laurentiis Filho.

Associados discutem a implantação
do PPRA e PCMSO na atividade rural
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BALANCETES
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2012
em Milhares
ATIVO

30/04/2012

30/04/2011

CIRCULANTE			
702.715
DISPONÍVEL		
1.161
			
Caixa e Bancos
1.161
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		 32.881
			
Títulos de Renda Fixa
32.881
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
447.352
			
Centralização Financeira-Cooperativas
447.352
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
213.556
			 Empréstimos
42.101
			
Financiamentos Rurais
172.636
			
Crédito Rural - Securitização
62
			
Provisões s/Financiamentos e Empréstimos
(1.244)
DIVERSOS		
7.766
			
Devedores Diversos
7.766
			
NÃO CIRCULANTE			
166.558
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
152.068
			
Financiamentos Rurais
101.638
			
Crédito Rural - Securitização
660
			
Depósitos Judiciais (Trabalhista)
31
			
Depósitos Judiciais (COFINS)
2.084
			
Depósitos Judiciais (IRRF)
47.590
		
Outros Valores e Bens
65
			
PERMANENTE		
14.490
		INVESTIMENTOS
11.258
			
Ações Cotas - Bancoob
4.467
			
Cotas Capital - Sicoob São Paulo		
6.791
IMOBILIZADO DE USO
3.232
			
Móveis, equiptos, veículos, informática
2.142
			
Imóvel de uso próprio
1.090
			

673.501
772
772
49.531
49.531
405.246
405.246
212.511
53.273
159.853
51
(666)
5.441
5.441

TOTAL DO ATIVO

823.260

869.273

149.759
138.558
98.139
716
33
1.968
37.652
51
11.201
9.315
2.993
6.322
1.886
1.886
-

PASSIVO

30/04/2012

30/04/2011

CIRCULANTE			
DEPÓSITOS		
			
Depósitos a Vista
			
Depósitos à 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
			
			
			
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
			
Financiamentos Rurais Repasses
			
Crédito Rural - Securitização
			
Depósitos Judiciais (COFINS)
			
Depósitos Judiciais (IRRF s/Aplic. Financeira)
			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			
Capital Social de Domiciliados no País
			
Reserva Legal
			
Reserva Especial p/Financiamento
			
Sobras Líquidas no Exercício Anterior
			
Sobras Líquidas no Exercício Atual

575.792
397.615
13.637
383.977
2.511
2.356
154
173.854
62
173.792
112
112
1.701
638
229
31
804

579.074
411.631
17.670
393.961
2.325
2.007
317
162.732
51
162.680
102
102
2.285
552
974
38
721

187.797
187.797
137.240
660
2.084
47.813

151.341
151.341
110.927
716
1.968
37.731

105.684
68.072
23.476
10.247
246
3.643

92.844
59.099
20.566
8.247
4.931

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

869.273

823.260

Ismael Perina Junior
Diretor Presidente

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

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/02/2012 a 29/02/2012
Emissão: 17/04/2012

ATIVO
ATIVO
CIRCULANTE

VALOR TOTAL

PASSIVO

9.947.037,79

VALOR TOTAL

PASSIVO

8.097.023,72		

9.947.037,79

CIRCULANTE

173.318,26

		 DISPONÍVEL

8.067.436,07			 CIRCULANTE

173.318,26

			NUMERÁRIO

40,23				FORNECEDORES

49.540,82

			 BANCOS C/ MOVIMENTO

316,43				 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

29.620,05

			 BANCOS C/ APLICAÇÃO

8.067.079,41				 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

18.879,59

26.175,05				 IMPOSTO A RECOLHER

6.286,08		

		 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(12.270,37)				 PROVISÕES

68.623,06		

		 CONTAS A RECEBER

38.445,42				 OUTROS DÉBITOS

368,66

3.412,60		

9.773.719,53

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

ADIANTAMENTOS
		 ADIANTAMENTOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.412,60 			 RESERVA DE CAPITAL

9.006.259,92

1.850.014,07				 RESERVA DE CAPITAL

59.504,86

		 PERMANENTE

1.850.014,07				 RESERVAS DO IMOBILIZADO

8.946.755,06		

			 INVESTIMENTOS

511.063,44		

1.193.551,80

			 IMOBILIZADO

151.852,24			 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.193.551,80

			 OUTROS IMOBILIZADOS

2.646,88		

(426.092,19)		

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO - AVALIADO

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

1.184.451,51			 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

								DEFICIT DO EXERCICIO

(426.092,19)
(426.092,19)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 9.947.037,79 (nove
milhoes, novecentos e quarenta e sete mil, trinta e sete Reais e setenta 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 Entidade, com referência ao exercício de 2012, declaramos que o presente Balanço Geral, reflete, fielmente,
a escrituraçáo das operações realizadas durante o ano e somos de parecer favorável a sua aprovação pela Assembléia Geral.

GUARIBA, 29 de fevereiro de 2012..

Delson Luiz Palazzo
Presidente
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HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

ATR

CONSECANA

CONSELHO DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL
DO ESTADO DE SÃO PAULO

CIRCULAR Nº 05/12 - DATA: 31 de maio de 2012

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 MAIO de 2012. O preço médio do kg de ATR para o mês de MAIO, referente à Safra
2012/2013, é de R$ 0,5066.
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 e Maio e os
acumulados até MAIO, são apresentados a seguir:

MÊS
ABMI
Abril
56,44
Maio
54,55
Acumulado 55,36
Maio

ABME
46,24
50,08

AVHP
51,10
55,59

EAC
EHC
EAI
EHI
EAE
EHE
1.259,70 1.191,40 1.321,20 1.217,90 1.230,96 1.434,51
1.294,30 1.140,10 1.331,40 1.176,00 1.391,05 1.294,37

48,80

53,63

1.278,74 1.163,40 1.328,10 1.194,17 1.341,74 1337,53

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 e Maio e acumulados até MAIO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/12, são os seguintes:

MÊS
Abril
Maio

Acumulado
Fevereiro

ABMI
0,5255
0,5079

ABME
0,5367
0,5813

AVHP
0,5908
0,6427

EAC
0,4472
0,4595

EHC
0,4414
0,4224

EAI
0,4691
0,4727

EHI
0,4512
0,4357

EAE
0,4370
0,4938

EHE
0,5315
0,4796

0,5154

0,5665

0,6200

0,4540

0,4310

0,4715

0,4424

0,4763

0,4956

MÊS
Abril
Maio

Preço Médio do kg de ATR
Mês
0,4976
0,5109

Acumulado
0,4976
0,5066
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Mesmo depois da redução dos
juros pelo Governo Federal,
o Sicoob Coopecredi trabalha
com ótimas taxas.
Conforme decisão recente do governo federal, as instituições financeiras
federais reduziram as taxas de juros de suas operações, com o objetivo
de ajustar os spreads, que representam uma espécie de lucro dos bancos.
Trata-se da diferença entre os juros cobrados em empréstimos aos clientes
(pessoas físicas e jurídicas) e as taxas pagas aos investidores que fazem aplicações. Quanto maior o spread bancário, ou seja, essa diferença entre o que
o banco cobra e o que paga, maior é o lucro dessas instituições.
Os bancos privados também anunciaram adequações em suas taxas. O
que é uma novidade no sistema financeiro, já era praticado há muitos
anos pelas cooperativas de crédito. O Sicoob Coopecredi, por exemplo, já
trabalha com taxas bastante competitivas.
Com esta iniciativa, o governo pretende estimular o consumo e os investimentos produtivos, uma prática que já é comum no cooperativismo
desde o seu início.
Cooperativismo de Crédito
No cooperativismo de crédito, o correntista é também o “dono” da cooperativa. Em uma instituição comercial, ao final de cada exercício, o lucro vai para
o acionista que, muitas vezes, está em outro país. Nas cooperativas, ao final
do exercício, as sobras são destinadas aos associados, proporcionalmente às
suas operações. Outro benefício é que o cooperado usufrui de produtos e
serviços com custos abaixo de mercado.
O Sicoob Coopecredi acredita que a redução nas taxas de juros contribuirá
para acelerar o crescimento do país e reduzir as desigualdades sociais.

