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Cenário exige cautela
Prezado (a) produtor (a),
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N

este período, já concluído um terço da safra da cana, cabem
algumas observações importantes sobre os cenários agrícola
e econômico. Estamos vivendo uma situação atípica. A safra
teve seu início atrasado, devido à redução das chuvas no final de 2011 e
início deste ano. Dessa forma, para conseguir colher uma cana melhor,
a colheita começou nos últimos dias do mês de abril e esteve mais firme
somente no início de maio.
Exatamente nesta época, tivemos um período de chuvas com o
qual não contávamos, o que prejudicou nosso trabalho. De maio até
meados de julho, ficamos metade do tempo parados. Foram quase 30
dias sem poder colher.

Com isso, outro resultado ruim, a cana colhida teve uma queda na
qualidade entre 8% e 10%, o que gera um impacto financeiro significativo.
O que nos leva a uma situação ainda mais inusitada: uma safra com
pouca cana, com qualidade inferior e o risco, ainda que distante, de não
termos tempo hábil de colher todo o volume produzido, já que a previsão
neste ano é de antecipação das chuvas para o mês de setembro.
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Outra questão relevante é a política do governo federal, em prejuízo
da produção do etanol e, consequentemente, da preservação ambiental. Como é possível um combustível renovável sofrer maior tributação
que um combustível fóssil?

Uma coisa é certa: o cenário que se apresenta impõe cautela. Sem
otimismo ou pessimismo, mas com atenção redobrada à gestão dos negócios. Para isso, o produtor pode sempre contar com as organizações
que oferecem suporte e que o representam. Na Socicana, no Sicoob Coopecredi e na Coplana, o produtor encontra informações e serviços para
fazer o melhor que for possível diante de cada situação que se apresenta.
Este relacionamento é um porto seguro em qualquer cenário. Mantenha-se informado e conte sempre com a sua cooperativa e associação.
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Sei que há diversas variáveis sobre as quais não temos controle
algum e todas as que descrevi agora se encaixam nesta categoria.
Por isso mesmo, torna-se ainda mais urgente nós termos uma gestão
muito rigorosa dos custos de produção, que continuam a subir.

Delson Luiz Palazzo
Presidente da Socicana
Diretor Financeiro do Sicoob
Coopecredi
Diretor Secretário da Coplana

PRÊMIO

COPLANA VENCE XV PRÊMIO ANDEF
Geraldo Lazzari/Richner Allan

Iniciativa reconhece projetos e ações que promovem educação e produção sustentável no campo

Representantes da Coplana participam da entrega da premiação
em São Paulo: mais um ano de reconhecimento

M

ais de 500 convidados
prestigiaram a entrega
da XV edição do Prêmio
Andef - 2012, no dia 25
de junho, no Esporte Clube Sírio,
em São Paulo.
O concurso, realizado pela Associação Nacional de Defesa Vegetal, Andef, é uma forma de incentivar e reconhecer o trabalho
desenvolvido em prol da sustentabilidade no campo por revendedores, distribuidores, centrais de
recebimento de embalagens, cooperativas e fabricantes de agroquímicos. Como exemplo, a promoção
do uso racional de defensivos agrícolas, o treinamento para a segurança do trabalhador e a destinação correta de embalagens vazias.
Durante a solenidade, foram
distribuídos mais de 20 prêmios,
em sete categorias: Cooperativismo, Indústria, Campo Limpo, Profissionais, Prêmio Especial para
Revendas e Distribuidores.

Coplana

A Coplana foi premiada na modalidade “Boas Práticas Agrícolas”, com
o projeto “Aplique Certo”, uma iniciativa da cooperativa, em parceria com
a multinacional Arysta LifeScience. O
projeto foi criado em 2005 e totalmen-

te reformulado em 2011, visando ao
uso racional de defensivos.
O trabalho surgiu após a verificação de perdas de produtos, como,
por exemplo, fungicidas e inseticidas, devido à falta de manutenção
de pulverizadores e aplicação inadequada. Dentre os principais resultados já obtidos estão: maior segurança nas aplicações de defensivos,
redução de custos de produção e
menores impactos ambientais.
A Coplana foi finalista em outras
duas modalidades: na categoria Social, com o projeto Recicla, e na categoria Ambiental, com o projeto Reflorestando as Nascentes. Em ambos,
ficou entre os cinco melhores.
Representaram a cooperativa
o gerente executivo de insumos,
Ednel Alvando Constant, e o gerente da área Técnica e Ambiental,
Amauri Asselli Frizzas.
“O prêmio mostra que o projeto
Aplique Certo tem um grande valor, é
bem estruturado e traz benefícios ao
meio ambiente”, destacou Amauri. Um
aspecto relevante citado pelo agrônomo foi o fato de a Coplana ter concorrido com outras cooperativas independente do faturamento, como ocorria
nas edições anteriores.
“O Prêmio valoriza um trabalho sério que beneficia o meio ambiente e a
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sociedade. Nesta 15ª edição, o nível
dos trabalhos foi excelente, e o rigor
da apuração foi ainda maior, o que nos
deixa mais satisfeitos”, enalteceu Ednel.
O gerente de Educação da Andef, José Annes Marinho, comentou
que a intenção é unir cada vez mais
as entidades do agronegócio brasileiro, na busca por um setor mais
forte e desenvolvido. Annes se mostrou satisfeito com a participação das
entidades no XV Prêmio.
Durante a solenidade, o superintendente da OCB, Renato Nobile,
destacou a importância do prêmio e
a participação das cooperativas como
fundamental, uma vez que valoriza as
práticas sustentáveis no campo.

Prêmio Andef

O Prêmio da Andef se consolida
a cada ano. A estimativa da entidade é que cerca de 4,5 milhões
de pessoas tenham sido capacitadas
pelos projetos inscritos na edição de
2012. Nos últimos cinco anos, foram
12 milhões de pessoas beneficiadas.
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Roberto Rodrigues é embaixador
especial da FAO para o
cooperativismo mundial

O

coordenador do Centro de
Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, foi nomeado embaixador especial da FAO
(Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e Agricultura) para
o cooperativismo mundial. A iniciativa
faz parte das comemorações do Ano
Internacional das Cooperativas, celebrado em 2012.
A nomeação, além de ser um orgulho para o Brasil, é especialmente
prazerosa para a região, já que Rodrigues foi presidente da Coplana e
Sicoob Coopecredi.

Ele ressalta que a
concentração de riquezas
e a exclusão social são
questões que interferem
na democracia e no desenvolvimento
de todos os países. Dessa maneira,
as cooperativas se constituem em uma
poderosa ferramenta no combate a estes dois problemas. Um dos principais
trabalhos a serem desenvolvidos pelo
novo embaixador especial da FAO
para o cooperativismo mundial será o
de mostrar, à sociedade, a contribuição das cooperativas para a redução
da pobreza, geração de empregos e
inclusão social em todo o mundo.
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No currículo de Rodrigues, além
de ministro da Agricultura, estão a
presidência da OCB (Organização
das Cooperativas Brasileiras), em
1985, e a presidência da Aliança
Cooperativa Internacional, em 1997,
tornando-se o único não europeu e
o único do setor agrícola a liderar a
entidade até hoje. A ACI reúne cerca
de 800 milhões de pessoas em todo
o mundo, através de 250 organizações nacionais de cooperativas.

Ricardo Carvalho / Neomarc

NOMEAÇÃO

PRÊMIO

FILHO DE PRODUTOR É
PREMIADO NO 3º TOP ETANOL

Trabalho comparou condições do clima com a rentabilidade em cada região

F
Cristiano Costa/cortesia UNICA

ilho do produtor Nilceu Cardozo, o agrônomo Nilceu Piffer Cardozo foi um dos
ganhadores da 3ª edição do Prêmio Top
Etanol. O evento é promovido pelo projeto AGORA, realizado pela Unica, empresas e entidades
da cadeia produtiva da cana-de-açúcar como a
Orplana. O estudo recebeu o prêmio de melhor
trabalho Lato Sensu, durante cerimônia realizada
em Brasília (30/5).

Nilceu Piffer Cardozo (à dir.) recebe prêmio do presidente da Orplana,
Ismael Perina Junior, durante solenidade em Brasília

O Estudo

A atividade sustentável na agricultura envolve
não apenas questões ambientais, mas também
aspectos sociais e econômico-financeiros. Assim, a exploração racional do potencial agrícola
de cada região é ferramenta importante. A rentabilidade no setor sucroalcooleiro está intimamente relacionada ao potencial climático de cada
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região, o que influencia nos principais componentes do rendimento econômico.
Essas, entre outras razões, motivaram o trabalho realizado por Nilceu para a conclusão do
curso Lato Sensu em Investimento e Gestão no
setor Sucroalcooleiro, da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP).
Intitulado “Análise de risco econômico da cana-de-açúcar em função de condições climáticas de diferentes regiões do estado de São
Paulo”, o trabalho teve como objetivo determinar
o risco econômico da cultura em diferentes áreas
em função da precipitação.
Foram consideradas quatro regiões, com padrões climáticos diferenciados: Araçatuba, Ribeirão Preto, Piracicaba e Assis. Para tanto,
foi usado o método Monte Carlo para simular a rentabilidade bruta a partir das seguintes
variáveis: produtividade (TCH), qualidade de
matéria-prima (ATR), preço do ATR (R$/kg) e
precipitação (mm).
Em termos práticos, os resultados sugerem
que a rentabilidade econômica da cultura varia
em função do padrão climático regional e da
época do ano considerada. A região de Ribeirão
Preto apresenta a maior rentabilidade econômica
bruta, seguida de Piracicaba, Araçatuba e Assis.
Em termos de risco econômico, Araçatuba apresenta-se como a região mais restritiva, mesmo
que em alguns meses seja possível obter rentabilidades tão altas como as de Ribeirão Preto.
Diante disso, pode-se inferir que a região pode
apresentar desempenho similar a Ribeirão Preto,
caso haja manejo adequado da época de colheita e emprego de irrigação. Em Ribeirão Preto,
as condições climáticas permitem uma combinação única de fatores que favorecem a produtividade e a qualidade da matéria-prima, com
reflexos na rentabilidade bruta. Em Piracicaba e
Assis, embora a oscilação do risco seja menor,
o potencial climático é também menor, principalmente devido às dificuldades para a maturação.
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RECORDE

DURANTE ASSEMBLEIA GERAL,
Ricardo Carvalho / Neomarc

Coplana atinge faturamento de R$ 301 milhões nos últimos 16 meses

U

ma performance histórica, reflexo do trabalho
eficiente de diretores,
gestores, colaboradores e cooperados. De janeiro
de 2011 a abril de 2012, a Coplana apresentou o maior faturamento de sua história: R$ 301
milhões em 16 meses.
Dentre os fatores que contribuíram com o crescimento
da Coplana, estão: recuperação dos canaviais da região e
melhorias no recebimento do
amendoim após os investimentos de R$ 30 milhões na nova
planta industrial da Unidade de
Grãos.
A Assembleia Geral Ordinária, AGO, ocorreu no dia 29
de junho, em Jaboticabal, e no
protocolo, a apreciação do relatório de gestão referente ao
exercício 2011/2012, a destinação das sobras apuradas e
a eleição do conselho fiscal.
O balanço e o relatório foram
aprovados por unanimidade.
Compuseram a mesa, o
presidente do Conselho de Administração da Coplana, Fran-

cisco Antonio de Laurentiis Filho, o vice-presidente, Roberto
Cestari, o diretor secretário,
Delson Luiz Palazzo, o presidente da Orplana (Organização de Plantadores de Cana da
Região Centro-Sul do Brasil),
Ismael Perina Junior, o conselheiro fiscal, Bruno Rangel Geraldo Martins, o também conselheiro fiscal e secretário de
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente de Jaboticabal,
Sérgio de Souza Nakagi.
O superintendente Arimatéa
Calsaverini fez a apresentação
dos balanços e demonstrativos
de resultado. O patrimônio líquido, até 31 abril de 2012,
foi superior a R$ 103 milhões,
um dos melhores resultados de
toda a história da cooperativa.
“O aumento do faturamento
ocorreu em todos os negócios
em que a Coplana atua. Por
exemplo, nas lojas houve um
grande impacto da mudança
para o autosserviço. A recepção de amendoim foi 25% maior
graças aos investimentos realizados e aos excelentes preços
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do mercado internacional para
o grão. E houve também a expansão no atendimento aos cooperados na área de insumos,
com a ampliação da área de
atuação e elevação do nível de
fidelidade dos nossos cooperados”, destacou.
O presidente da Coplana,
Francisco Antonio de Laurentiis
Filho, lembrou da necessidade
de o produtor rural estar vinculado a uma entidade que ofereça
suporte no campo. “A cooperativa faz uma análise do ambiente
onde o cooperado está inserido
e procura encontrar maneiras
de fazer com que a vida dele
seja mais fácil. Para isso, oferece insumos, financiamentos,
inovações, informações que o
auxiliem no dia a dia. Vivemos
dentro de um ambiente muito competitivo, onde só quem
trabalha com controle de custos e eficiência vai sobreviver.
A cooperativa faz parte dessa
cadeia produtiva. A Coplana
ajuda seu produtor a ter essa
eficiência que tanto necessita.”
Na avaliação do vice-presi-

ANÚNCIO DE FATURAMENTO HISTÓRICO
dente, Roberto Cestari, o cooperativismo
tem se consolidado
como um importante instrumento para o
produtor. “Considerando que a Coplana é
uma cooperativa mista, ela tem que ter um
incremento em seus
negócios voltado para
nossos
produtores.
Cooperado forte é igual
à cooperativa forte. Parabenizo
a equipe e a participação dos
nossos cooperados. Só assim
vamos vencer nossos desafios:
a Coplana fazendo seu papel e
os cooperados trabalhando em
conjunto conosco e fazendo o
que mais sabem que é produzir
no campo”, finalizou.
Para o Conselho Fiscal,
mandato de um ano, os eleitos
foram: Carmen Izildinha Penariol, Sérgio de Souza Nakagi e
Raymundo Nuno Junior (efetivos). Como suplentes: Luiz
Joaquim Donegá, Waldyr da
Cunha Junior e André Stoianov
Junior.
Durante a assembleia foram
sorteados três prêmios no valor de R$ 2 mil cada em vale-compras para uso nas lojas da
Coplana, aos cooperados que
responderam à pesquisa de
opinião e estavam presentes.
Os contemplados foram: Célia
Paoliello Junqueira (Ribeirão
Preto), Carla Aparecida Tovo
de Almeida (Guariba) e Antonio
Paulo Fonzar (Pradópolis).

Futuro do Agronegócio

O Conselheiro independente da Coplana e professor titular de Estratégia, Planejamento
e Marketing da FEA (Faculdade
de Economia e Administração) USP, Marcos Fava Neves, fez
uma palestra sobre o futuro do
agronegócio brasileiro durante a
Assembleia.
O palestrante iniciou a apresentação destacando o trabalho
dos agricultores brasileiros. “Quero dar os parabéns a todos os
produtores, porque o trabalho que
fizeram nos últimos 20 anos colocou o Brasil dentro de uma posição de grande reconhecimento.
Foi um resultado impressionante
o que a agricultura brasileira fez
pela sociedade, trazendo um volume de dólares enorme para o
país e possibilitando o plano real
[criado em 1994] e o controle da
inflação aqui.”
Os principais geradores de
caixa da balança comercial brasileira, em 2011, foram: soja, açúcar
e etanol, carnes e café. As exrevista COPLANA 11

portações brasileiras atingiram no
ano passado mais de US$ 94,59
bilhões. Em 2010, esse valor era
de US$ 76,43 bilhões.
Em 2012, mesmo com a situação de crise vivenciada em
vários países, principalmente os
da Comunidade Europeia, o Brasil apresenta números significativos. De janeiro a maio de 2012,
as exportações do agronegócio
brasileiro alcançaram US$ 36 bilhões. Já no mesmo período de
2011, eram US$ 34 bilhões. “Isso
significa dizer que este ano, o
agronegócio brasileiro provavelmente vai passar dos US$ 100
bilhões de exportação. Se considerarmos que a balança comercial do Brasil vai fechar com um
saldo de US$ 15 bilhões, ao tirar
os produtos do agronegócio esse
número se reduzirá para US$ 85
bilhões negativos [deficit]. Somos um agro país, é um negócio
que sabemos fazer, que dá certo
e onde somos respeitados mundialmente”, finalizou.

COOPERATIVA

SICOOB COOPECREDI AGORA É
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
Para os novos cooperados, o benefício é usar
os mecanismos do sistema.
Para quem já é cooperado, o benefício é
o fortalecimento da Cooperativa.

J

á está aprovada pelo Banco Central a mudança na
modalidade do Sicoob
Coopecredi para Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão.
A denominação passa de Cooperativa de Crédito Rural dos
Plantadores de Cana da Zona
de Guariba para Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão da
Região de Guariba.
No dia 22 de maio, durante Assembleia Geral Extraordinária, os cooperados já haviam
consentido com a alteração.
O objetivo é expandir o quadro social e promover melhor
atendimento aos cooperados,
com a ampliação do volume de
operações e redução de custos.
Além disso, fortalecer o atendimento regional, permitindo que
um número maior de pessoas
tenham acesso aos mecanismos
cooperativos. “Trata-se de uma
democratização dos benefícios
do sistema, que sempre foram
exclusivos aos produtores e empresas ligadas ao agronegócio.
Essa abertura permite fazer com
que qualquer pessoa física ou
jurídica possa se associar”, destacou o presidente do Conselho
de Administração do Sicoob Coopecredi, Ismael Perina Junior.

Em vez da expansão para
outras regiões, a meta é intensificar o atendimento nas cidades
onde já atua. “A tendência é que
a Cooperativa continue operando com taxas menores que os
bancos em relação a financiamentos, por exemplo, fazendo
uma cobrança diferenciada pelos serviços e proporcionando
benefícios do sistema financeiro
a todos os cooperados”, lembrou Perina.
Dentro do cooperativismo de
crédito existem diversas áreas
específicas (produtor rural, pequeno e microempresário, categorias de profissionais liberais, de

crédito mútuo, etc.). Entretanto,
a abertura de pequenas cooperativas para diversas categorias
torna-se inviável. “O problema
de ser muito segmentado é que
o custo aumenta significativamente. A cooperativa de crédito
de livre admissão permite uma
compactação, agrega mais pessoas e empresas para, no final,
todos poderem colher um resultado melhor”, concluiu Perina.
Através da cooperativa, é
possível também a contratação
de serviços em grupo, na área
de telefonia, seguros, cartão de
crédito, com redução da taxa de
anuidade, dentre outros.

Diferenças entre bancos e cooperativas
Tanto bancos como cooperativas de crédito são responsáveis por fazer a intermediação financeira, porém com
focos bem diferentes. Enquanto os bancos privilegiam o
capital e o acúmulo de patrimônio através de margens
de lucros cada vez maiores, as cooperativas de crédito
privilegiam as pessoas, gerando recursos para sua manutenção, expansão e diversificação.
Na cooperativa de crédito, ao final de cada exercício, as
sobras são distribuídas entre os cooperados, proporcionalmente
ao volume de operações que realizaram. Além disso, as sobras
podem ser utilizadas na capitalização da cooperativa.
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Alguns Produtos e Serviços oferecidos
Desconto de Títulos
Cheques e duplicatas com as menores
taxas do mercado.
Conta Salário
A empresa agiliza o pagamento dos funcionários
e fica livre dos riscos da
movimentação de dinheiro.
Sicoob Previ
Segurança de participar
de um fundo de previdência fechado exclusivo dos
associados do Sicoob.

Custódia de Cheques
Controle de carteira de títulos
para a gestão de cheques
pré-datados da empresa até
180 dias, evitando risco de
roubo/extravio. Os cheques
são compensados somente
na data pré-datada.
Sicoob Consórcios
Aquisição programada de
bens com isenção de juros e taxas reduzidas.

Cobrança Bancária (Cedente)
Recebimento de valores de titularidade do cliente (cedente) por
boletos pagáveis na rede bancária, com facilidade e segurança
ao gerenciar a carteira de crédito
da empresa.
Domicílio Bancário
Para o associado, pessoa física
(profissional liberal) e jurídica,
antecipa recursos para giro do
fluxo operacional. As vendas
podem ser recebidas na conta-corrente e há possibilidade de
antecipar recebíveis.

Para integrar-se ao quadro social do Sicoob Coopecredi, o interessado deve se dirigir a um dos Postos
de Atendimento ao Cooperado nas cidades de Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis.
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2012
em Milhares
ATIVO

30/06/2012

30/06/2011

CIRCULANTE			
749.158
DISPONÍVEL		
776
			
Caixa e Bancos
776
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		 12.965
			
Títulos de Renda Fixa
12.965
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
518.143
			
Centralização Financeira-Cooperativas
518.143
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
208.965
			 Empréstimos
42.279
			
Financiamentos Rurais
168.387
			
Crédito Rural - Securitização
62
			
Provisões s/Financiamentos e Empréstimos
(1.764)
DIVERSOS		
8.310
			
Devedores Diversos
8.310
			
NÃO CIRCULANTE			
225.094
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
209.408
			
Financiamentos Rurais
158.055
			
Crédito Rural - Securitização
663
			
Depósitos Judiciais (Trabalhista)
37
			
Depósitos Judiciais (COFINS)
2.084
			
Depósitos Judiciais (IRRF)
48.501
		
Outros Valores e Bens
67
			
PERMANENTE		
15.685
		INVESTIMENTOS
12.269
			
Ações Cotas - Bancoob
4.467
			
Cotas Capital - Sicoob São Paulo		
7.802
IMOBILIZADO DE USO
3.416
			
Móveis, equiptos, veículos, informática
2.326
			
Imóvel de uso próprio
1.090
			

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

TOTAL DO ATIVO

916.112

974.252

191.137
179.624
138.644
719
18
1.968
38.223
52
11.513
9.454
2.993
6.462
2.059
2.059
-

PASSIVO

30/06/2012

30/06/2011

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 Atual

654.700
478.601
15.159
463.442
2.740
2.336
404
171.367
62
171.304
118
118
1.874
809
223
37
804

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

210.870
210.870
159.509
663
2.084
48.614

191.543
191.543
150.433
719
1.968
38.423

108.682
69.132
23.476
10.247
5.827

96.015
59.729
20.566
8.247
7.473

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

974.252

916.112

Ismael Perina Junior
Diretor Presidente

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0
CPF 306.909.518-68
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19ª FESTAGRI

Novo Código Florestal e benefícios do amendoim para a
saúde humana estiveram entre os assuntos debatidos
Jaboticabal sediou, entre os dias 25 e 28 de julho,
a 19ª edição da Festagri – Festa do Dia do Agricultor.
Em mais um ano, Coplana, Socicana e Sicoob Coopecredi, juntamente com outras entidades do setor,
apoiaram a realização do evento, que reuniu produtores rurais, familiares e cadeia produtiva.
“Depois de um dia de campo com produtores rurais,
surgiu a ideia de criarmos a Festa do Dia do Agricultor. Dessa maneira, nos organizamos e formamos uma
comissão, e já se passaram 19 anos. Durante esse
período, tivemos excelentes palestrantes e por aqui já
passaram até ministros. Nós fazemos essa festa com
bastante amor e carinho e os agricultores têm correspondido. O agricultor é uma classe bastante sofrida,
mas anda com a cabeça erguida, produzindo alimento
para o país e para o mundo”, destacou o presidente da
Festagri, Antoninho Penariol.
Na abertura do evento, estavam representados o governo municipal, o Congresso Nacional,
Coplana, Socicana, Sicoob Coopecredi, Unesp de
Jaboticabal, Sindicato Rural de Jaboticabal e Cati
– Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.
O homenageado da 19ª Festagri foi o deputado
federal, Antonio Duarte Nogueira Junior, pela atuação na defesa da classe e dedicação para mudanças no Código Florestal.

Comissão Organizadora comemora o sucesso da Festa

Nogueira é o homenageado de 2012

Evento foi disputado

Ricardo Carvalho / Neomarc

Apresentações

No dia 25, houve uma palestra sobre o “Novo
Código Florestal e a Medida Provisória 571/12”,
ministrada pelo deputado federal Duarte Nogueira.
Segundo o parlamentar, houve um avanço significativo nas alterações da nova legislação ambiental,
porém 12 itens foram vetados pela presidente Dilma
Rousseff, que serão debatidos nos próximos meses
no Congresso Nacional. “Essa lei foi amplamente
discutida e é um aperfeiçoamento do Código Florestal dentro do conceito de preservação e de produção, sendo que a mesma mão que produz é a
mesma mão que preserva. O Brasil é hoje o terceiro
maior exportador de alimentos do mundo e uma das
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maiores nações agrícolas do planeta. Temos que
fazer com que os nossos agricultores tenham segurança jurídica e condições adequadas para fazer
aquilo que ninguém faz melhor do que eles, que é
produzir alimentos e gerar bens através da produção agropecuária”, disse Nogueira.
No dia 26/7, a Comissão organizou um café da
manhã no Campus da Unesp de Jaboticabal. Em seguida, houve uma palestra sobre as perspectivas para
a safra 2012/2013 de cana-de-açúcar, e um dia de
campo com demonstração de máquinas, produtos e
novas tecnologias.
À noite, a nutricionista Vanderli Marchiori ministrou a palestra Mitos e verdades sobre o amendoim
– o que ele pode fazer por sua saúde. O amendoim
melhora muito a saúde das pessoas, ajuda a saciar
a fome, previne câncer, doenças cardiovasculares,
dentre outros benefícios à nossa saúde”, explicou.

Luiz Carlos Bedore e familiares

Homenagens

Raymundo Nuno e familiares

O vice-presidente da Socicana, Roberto Cestari, e membros da equipe

revista COPLANA 15

Ricardo Carvalho / Neomarc

No dia 27 de julho, Luiz Carlos Bedore e Raymundo Nuno foram homenageados com o título
“Agricultor do Ano”, símbolos do trabalho e da superação do homem do campo. Como “Empresa do
Ano” foi escolhida a Socicana – Associação dos
Fornecedores de Cana de Guariba, que completou,
em fevereiro, 61 anos de trabalhos prestados aos
seus associados, se consolidando como a entidade
de representação que contribuiu para o desenvolvimento da cultura canavieira na região.
“Não poderia deixar de falar do trabalho dos antigos diretores e associados que fizeram parte da
história da Socicana desde 1951. É uma associação
que congrega 7 milhões de toneladas de cana e se
destaca como uma das maiores entidades para a
representatividade do produtor de cana do Centro-Sul do país. A Socicana é extremamente respeitada no setor sucroenergético brasileiro e todas as
conquistas, desde 1951, ocorreram em função da
participação dos produtores”, concluiu o vice-presidente da Associação, Roberto Cestari.

PROFESSORES DA REGIÃO
VISITAM UNIDADE DE GRÃOS

VISITA

Iniciativa faz parte do Programa Agronegócio da Escola,
promovido pela Abag/RP

Ricardo Carvalho / Neomarc

A

Unidade de Grãos da
Coplana recebeu, no
dia 12 de junho, a visita
de professores do ensino público de várias cidades da região.
A visita faz parte do Programa
Educacional “Agronegócio na
Escola”, promovido pela Abag/
RP – Associação Brasileira do
Agronegócio da Região de Ribeirão Preto.
Dentre os objetivos estão: a
sensibilização dos jovens sobre
as atividades agroindustriais,
as oportunidades de geração
de emprego e renda no setor,
a necessidade da preservação
ambiental e o manejo adequado
dos recursos naturais.
O programa é direcionado a
estudantes de 8º e 9º ano do ensino fundamental e leva diversos
conceitos do agronegócio para a
sala de aula. O trabalho desenvolvido em empresas e entidades
é apresentado a alunos e professores, desde a pesquisa de novas variedades de cana, soja e
amendoim, ao armazenamento,
processamento e comercialização.
Em 2012, o programa conta
com a participação de 160 professores e 15 mil estudantes de
75 escolas, situadas em 26 municípios da região. “O programa
aborda o agronegócio como um
todo. Para 2012, estamos trazendo os professores para um
exemplo de cooperativa como é
a Coplana, porque ela agrega

Visitas ajudam a difundir a importância do agronegócio regional nas escolas

dois pontos importantes que estão bastante em pauta neste ano:
2012 é o Ano Internacional do
Cooperativismo, e há também a
questão da sustentabilidade, em
pauta em função da Rio + 20”,
explicou a diretora executiva da
Abag/RP, Patrícia Milan.
O início do programa ocorreu
em 2001, em Jaboticabal, com
o apoio da Coplana, e o balanço dos 11 anos de existência é
positivo. “Já passaram [pelo programa] mais de 130 mil alunos,
com oito mil professores capacitados. A iniciativa mostra o papel
do agronegócio, tanto do ponto
de vista econômico, na geração
de renda e emprego na região,
como também permite, aos alunos, vislumbrar carreiras dentro
deste setor”, concluiu Patrícia.
“Os estudantes ficam motiva16 revista COPLANA

dos com o assunto e participam
de concursos”, comentou a coordenadora do programa, Paloma Mencarini.

Visita à Coplana

Os professores assistiram ao
filme institucional da Unidade de
Grãos. Em seguida, acompanharam os principais trabalhos que a
Coplana desenvolve na área de
responsabilidade socioambiental
e visitaram a planta industrial.
“Nessa parceria Coplana - Abag
ganham as duas partes, com a
divulgação do trabalho da empresa junto aos alunos, e permitindo, aos estudantes, que
possam escolher a sua futura
profissão”, comentou o gerente
de produção, Valdeci Malta.
O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari, citou que

a cooperativa engloba hoje 65
municípios, além de ser uma
entidade de produção mista,
que integra alimentos e energia. “Vocês, professores, são
nossos porta-vozes junto aos
jovens para mostrar o que a
agricultura brasileira vem fazendo na área de sustentabilidade.
Tudo o que usamos no nosso
cotidiano vem da agricultura,
porém ela não está sendo valorizada da forma como precisa,
e isso também acontece com a
educação brasileira.”
Cestari lembrou a criação da
Abag. “A Coplana foi pioneira
junto à criação da Abag e do
programa educativo. O projeto
piloto foi realizado em Jaboticabal. A semente foi plantada aqui
e esta iniciativa vem fazendo diferença na nossa região.”

Ricardo Carvalho / Neomarc

Os professores relacionam o conteúdo programático das disciplinas com
exemplos práticos. “Serei
multiplicadora desta experiência para outros profissionais e próprios alunos”,
destacou a professora de
ciências de Monte Alto, Ana
Silvia Ferri.
“Tudo foi muito bem planejado, claro e objetivo aqui
na Coplana. Aprendi o quanto é importante a produção
e a exportação do amendoim
para a economia da região. Meu
pai foi agricultor e valorizo esse
setor”, analisou a professora de
biologia e ciências de Guaraci-SP, Adriana Aguiar.
Juliana de Souza, hoje professora de história em Monte
Alto, participou do projeto como

Professores da região conhecem as
principais iniciativas da Coplana

estudante. “Quando eu participei,
em 2001, era o primeiro ano do
projeto, e foi interessante, como
aluna, sair da sala de aula e ver
a teoria na prática. Hoje, como
professora, acredito que essa
experiência possibilita ter algo a
mais para passar aos meus alunos”, concluiu.

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012
Emissão: 17/07/2012

ATIVO
ATIVO
CIRCULANTE
		 DISPONÍVEL
			 NUMERÁRIO
			 BANCOS C/ MOVIMENTO
			 BANCOS C/ APLICAÇÃO
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
		 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
		 CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS
NÃO CIRCULANTE
		 PERMANENTE
			 INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
			 OUTROS IMOBILIZADOS
IMOBILIZADO - AVALIADO

VALOR TOTAL
9.455.533,66

PASSIVO

VALOR TOTAL

PASSIVO

7.545.389,42		

9.455.533,66

CIRCULANTE

205.999,05

7.518.255,53			 CIRCULANTE

205.999,05

295,89				 FORNECEDORES 		
10.202,49				 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
7.507.757,15				 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
24.930,74				 IMPOSTO A RECOLHER
(12.270,37)				 PROVISÕES
37.201,11		

RESERVA DE CAPITAL

2.203,15			

34.737,09
19.432,69
8.924,25		
97.693,25		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.203,15		

45.211,77

RESERVA DE CAPITAL

9.249.534,61
9.006.259,92		
59.504,86

1.910.144,24				 RESERVAS DO IMOBILIZADO

8.946.755,06

1.910.144,24		

1.193.551,80		

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

591.770,46		
144.926,07		

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

2.646,88		

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 		

1.170.800,83			 DEFICIT DO EXERCICIO		

1.193.551,80		
(950.277,11)
(950.277,11)		
(950.277,11)

								

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 9.455.533,66 (nove
milhoes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e tres Reais e sessenta e seis 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, 31 de maio de 2012.

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

MEIO AMBIENTE

COPLANA, SOCICANA E SICOOB
COOPECREDI PARTICIPAM DE

EVENTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO

Central expõe na Feira Ambiental de Guariba
e na Semana do Meio Ambiente de Jaboticabal

são de conhecimento em sala de aula. É preciso algo
mais para desenvolver habilidades e competências dos
alunos”, explicou a professora de química e uma das
organizadoras, Andréia Pacífico Barros de Oliveira.
Um dos pontos mais importantes da feira é a
troca de informações entre os alunos. “A experiência para mim é nova e estou achando muito legal.
A troca de informações está contribuindo para o
meu aprendizado”, disse o estudante do 3º ano do
ensino médio, Nathanael Donizeti dos Santos.
“No meu projeto, há uma frase do Bill Gates

P

elo segundo ano consecutivo, a Coplana,
a Socicana e o Sicoob Coopecredi apoiaram a Feira Ambiental promovida pela
Escola Estadual José Pacífico, de Guariba. O
evento ocorreu no dia 6 de junho e teve, na organização, 50 estudantes com o objetivo de unir
teoria e prática em projetos multidisciplinares.
Cerca de 800 alunos de outras escolas do
município também participaram, visitando a exposição, que é realizada desde 2007. O foco
é o reaproveitamento de materiais que fazem
parte do dia a dia do aluno e da comunidade
local, como, por exemplo, as garrafas plásticas.
“Como trabalhamos com projetos na escola, começamos a descobrir nos alunos um talento que
dentro da sala de aula não conseguimos perceber.
Hoje, os pilares da educação estão no aprender a
aprender, aprender a fazer, aprender a conviver. A
Coplana é uma parceira fiel desde que começamos
e nos apoia em tudo, o que contribui com o nosso
trabalho”, enfatizou a vice-diretora da “José Pacífico”, Vivian Sgarbosa Machado de Mello.
“Nós estamos em um mundo globalizado. Os saberes são múltiplos, então nós, professores e equipes de
estudo, percebemos que não adianta só a transmis-

que diz: ‘Antes de querer mudar o mundo, temos que tentar mudar o próprio quarto.’ Ou seja,
começar com atitudes dentro da nossa casa, da
escola, do lugar onde convivemos”, refletiu o estudante, Anderson dos Santos Souza.
A maioria dos projetos apontou para a solução de
problemas do dia a dia. “Eu descobri que existe um
processo muito mais profundo em relação à reciclagem
do jornal e sacos plásticos. Dá para se fazer coisas
dinâmicas que você jamais imaginaria. Por exemplo,
fizemos roupa com materiais recicláveis; descobrimos
que 200 garrafas produzem uma canoa que não afunda. Isso é uma coisa que jamais pensei”, concluiu a
aluna Alessandra Mendes.
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Em Jaboticabal, os estudantes
participaram da Semana do
Meio Ambiente, nos dias
1º, 4 e 13 de junho.
O evento foi organizado pela Secretaria
de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente e CEA
– Centro de Educação Ambiental.
Coplana, Socicana, Sicoob Coopecredi e Polícia Ambiental apoiaram a
iniciativa, que contou
com a presença de
mais de mil estudantes
da rede pública.
“A Secretaria está trabalhando não só os projetos
ambientais [Reflorestando as Nascentes e Córrego Vivo], mas também falamos da necessidade da economia da água, sobre a poluição do meio
ambiente e a reutilização de materiais que
são jogados em lugares indevidos. Só assim
conseguimos uma sustentabilidade que atenda à
demanda da população”, explicou Salvador de Marco,
diretor do CEA.
Na escola municipal Paulo Freire houve palestra da
Polícia Ambiental e oficinas com a utilização de materiais recicláveis. “Nós já desenvolvemos vários projetos
relacionados ao meio ambiente. No entanto, a grande
maioria está dentro da sala de aula. Com esses eventos, em que a prática é agregada à teoria, os alunos
se conscientizam, e aquilo que eles veem, aprendem
muito melhor. Outro ponto positivo é que o aluno leva
os conhecimentos para a família”, disse Janine Pito,
diretora da escola.
“A participação nesta Semana do Meio Ambiente
nos mostrou a necessidade do processo da reciclagem e o reaproveitamento de materiais, fabricando até
mesmo outros produtos”, completou a estudante Sara
Conceição Camila dos Santos.
Dentre os materiais expostos pela Coplana, estiveram: o sistema de compostagem sustentável, o aquecedor solar, a maquete de hidroponia e os materiais
produzidos a partir da reciclagem de embalagens de

defensivos agrícolas. Houve também a distribuição de mudas de
árvores. “Para a cooperativa
é muito importante trabalhar com estas entidades
educacionais dos municípios onde ela atua e
também com a conscientização ambiental
das crianças, que
são a base para o
futuro”, analisou o
responsável técnico pela Central
de Recebimento de
Embalagens Vazias
da Coplana, Igor
Marques Cervantes.
“As entidades estão preocupadas
com as questões socioambientais, portanto buscamos atingir desde os mais novos. A Coplana, a Socicana
e o Sicoob Coopecredi não se preocupam
somente com a parte econômica da região, mas também com a questão ambiental e social. No futuro, vamos colher os frutos do trabalho que realizamos hoje”, destacou
Bruno Modesto Homem, engenheiro agrônomo da
Socicana.
“Chamou muito a atenção o projeto de hidroponia, que não usa o solo, e a planta recebe os
nutrientes através da água. Foi bem interessante
isso e outras informações que aprendi”, comentou
Samuel Figueira Lemos, estudante da 6º ano da
escola Paulo Freire.
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ROTAÇÃO DE CULTURAS

ROTAÇÃO DE CULTURAS GERA

IMPACTOS POSITIVOS PARA O AGRONEGÓCIO DA REGIÃO

P

roduzido em áreas de
renovação com cana-de-açúcar, o amendoim promove significativas
mudanças econômicas e sociais
na região. Para esta matéria,
conversamos com gestores da
Coplana, Socicana, Sicoob Coopecredi e Usina Santa Adélia
sobre os benefícios da rotação
de culturas, que tem permitido,
ao pequeno produtor de cana,
tornar-se um grande produtor
de amendoim.
Hoje, são 160 cooperados
produzindo, principalmente, no
nordeste paulista e sul de Minas
Gerais. Na safra 2011/2012,
eles foram responsáveis por colher 65 mil toneladas, ou 2,6
milhões de sacas de 25 kg do
grão em casca. A Cooperativa
detém 35% das exportações e
tem como principal comprador o
mercado europeu, um dos mais
exigentes do mundo.
O gerente do departamento
de Desenvolvimento Agrícola
da Coplana, Paulo Umberto

Henn, lembrou que o acompanhamento técnico é primordial
para resultados positivos. “A
assistência técnica na cultura
do amendoim é fundamental,
por tratar-se de uma lavoura
que demanda vários insumos,
tanto fertilizantes como defensivos. Assim, os agrônomos da cooperativa avaliam a
necessidade das aplicações,
recomendando doses e condições corretas. Os técnicos
também auxiliam a identificar
o momento ideal da colheita,
para que o amendoim atinja
sua maior produtividade, considerando o plantio da cana-de-açúcar.”
O gerente geral do Sicoob
Coopecredi, Antonio Carlos
Pongitor, ressalta a questão
econômica. “A rotação permite o uso da área que ficaria
ociosa, pois o amendoim produzido num período médio de
130 dias não atrapalha o plantio da cana, mas traz uma receita extra ao produtor. Além
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disso, gera empregos na área
rural e área urbana, através
das indústrias de doces, trazendo receita para o município.
Os produtores também economizam com a compra de fertilizantes, obtêm renda de duas
culturas diferentes, aproveitam
o colaborador na entressafra da
cana, evitando a sazonalidade
da renda e trabalho.”
Para o gerente geral da Socicana, César Luiz Gonzalez, a
cana e o amendoim são duas
culturas em sintonia. “A cana é
uma gramínea e o amendoim,
uma leguminosa. Antecedendo
a reforma da cana, o plantio do
amendoim permite uma conservação maior do solo e o controle
do mato nas áreas onde estarão
os futuros canaviais. Esse sistema de produção complementa
o ganho do produtor, já que no
ano do plantio [do grão] a cana
não será colhida. Em resumo,
é o casamento perfeito entre energia e alimento em uma
mesma área.”

ENTREVISTA
Acompanhe a opinião do gerente agrícola da Usina Santa Adélia, Gláucio
Adriano Carrit Antiga, sobre os benefícios da rotação.
Revista Coplana: Qual a
avaliação da usina quanto aos benefícios da rotação de culturas na parte
técnica?
Gláucio: Traz inúmeros benefícios, tais como: cobertura
vegetal impedindo a erosão
laminar no período chuvoso
(outubro/fevereiro); reciclagem de nutrientes e fixação
de nitrogênio; e plantas daninhas controladas sem aumento de banco de sementes.
Revista: Quais características das duas culturas
determinam o sucesso da
rotação?
Gláucio: Podemos dizer que
são culturas complementares, que juntas propiciam o
uso do solo durante o ano
todo. Após a colheita da cana,
que será reformada, realiza-se o preparo do solo que, em
uma condição sem o amendoim, ficaria sem nenhuma
cultura de setembro a fevereiro. Com o uso da rotação
do amendoim, assim que se
erradica a soqueira da cana
e realizam-se as operações
de preparo e correção (calcário e gesso) do solo, inicia-se
o plantio do amendoim e seu
ciclo encerra-se quando tem
início o plantio da cana novamente, em fevereiro.
Revista: Quais benefícios
sociais a usina identifica
com a iniciativa?
Gláucio: Os benefícios são
muitos. A prática da rotação
de culturas da Usina Santa
Adélia acontece por meio da

parceria com alguns produtores que já são fornecedores
da Usina há alguns anos.
Essa iniciativa permite a
ampliação da capacidade
de produção agrícola desses parceiros, contribuindo
para geração de empregos e
renda. Desta forma, os ganhos sociais envolvem toda
a cadeia de produção, a comercialização do amendoim,
além da industrialização do
mesmo na região.
Revista: Os resultados
têm sido positivos na experiência da usina?
Gláucio: Sem dúvida. Os
resultados são fortemente
visíveis e contribuem muito
para a qualidade do relacionamento da Usina com seus
fornecedores, além da conservação do solo para a produção da cana-de-açúcar. Desta
forma, enxergamos a rotação
de culturas como uma atividade que tem ajudado no
processo de relacionamento e
satisfação contínua dos nossos fornecedores.
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Revista: Você acredita
que o interior do Estado
tenha um potencial significativo a ser explorado
com a rotação?
Gláucio: Sim. O Estado de
São Paulo, como maior produtor de cana-de-açúcar do
Brasil, pode e deve “explorar” a rotação de culturas.
O que precisamos é levar
essa cultura/prática agrícola para outras regiões do
Estado. A Usina Santa Adélia trabalha neste momento,
em parceria com a Coplana, para que possamos implantar esta iniciativa nas
regiões de Sud Mennucci e
Pereira Barreto, onde estão
localizadas nossas outras
Usinas: Usina Santa Adélia Pioneiros e Usina Santa
Adélia Pereira Barreto.
Revista: Podemos dizer
que a rotação é um modelo sustentável?
Gláucio: Sim, é um modelo sustentável porque consegue proporcionar o desenvolvimento econômico
de um grupo de produtores
rurais, associado à melhoria das condições sociais,
com geração de empregos
e receita, além da otimização de recursos no campo
(como, por exemplo, equipamentos), associado à necessidade da preservação
ambiental. Portanto, podemos afirmar que se trata de
uma iniciativa sustentável
que ainda pode ser muito
explorada nas regiões canavieiras.

COMUNICADO SOCICANA

E

DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL
DA ATIVIDADE AGRÍCOLA

m 27 de dezembro de 2011, os Secretários do Meio Ambiente, da Agricultura
e da Justiça e Cidadania do Estado de
São Paulo editaram a Resolução Conjunta SMA/
SAA/SJDC nº 01 que dispõe sobre o licenciamento ambiental para atividades agropecuárias
no Estado de São Paulo.
A referida resolução dispensou de licença ambiental o cultivo de espécies de interesse agrícola temporárias, semi-perenes e perenes, com
exceção de novos projetos agropecuários que
contemplem áreas acima de 1.000 hectares, ou
ampliações superiores a 1.000 hectares.
Para a dispensa é exigido que o produtor
apresente Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária e que a atividade desenvolvida não implique em intervenção em áreas de
preservação permanente (APP) ou supressão de
vegetação nativa.
Para a obtenção da Declaração, o produtor deverá apresentar, à Casa da Agricultura da situação
do fundo agrícola, requerimento na forma prescrita
na Resolução SAA – 3, de 19/1/2012 que dispõe
sobre o procedimento da Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária encontrado no
site da CATI (http://www.cati.sp.gov.br/new/
servicos/requerimento_dcaa.php), devidamente
assinado e acompanhado de cópia autenticada do
CPF e do CNPJ do Fundo Agrícola.
Se o Declarante não for o proprietário do fundo agrícola, ele deverá apresentar ainda cópia

autenticada do contrato de arrendamento, parceria ou comodato e cópia do CPF do proprietário.
A Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária será emitida pela Secretaria da
Agricultura em 4 vias, das quais 2 pertencerão
ao produtor que as deverá retirar na Casa da
Agricultura da situação do imóvel.
Seguem os links para obtenção da íntegra das
resoluções para maior análise:
Resolução SAA – 3, de 19/1/2012
http://www.cati.sp.gov.br/Cati/_servicos/
dcaa/legislacao_ambiental/ResolucaoSAA%20–
–%203,%20de%2019-1-2012.pdf
Resolução Conjunta SMA/SAA/SJDC nº 01, de
27/12/2011
http://www.cati.sp.gov.br/Cati/_servicos/
dcaa/legislacao_ambiental/Resolucao%20Conjunta%20SMA.SAA.SJDC%2001%20(27.12.11).pdf
Alteração da Resolução Conjunta SMA/SAA/
SJDC nº 01, de 27/12/2011, feita em 23/3/2012
http://www.cati.sp.gov.br/Cati/_servicos/
dcaa/legislacao_ambiental/Alt.ResolucaoConjuntaSMA.SAA.SJDC01(23.03.12).doc
Esse é mais um importante passo para a regularização da sua atividade agrícola. REGULARIZE-SE IMEDIATAMENTE.
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ATR

CONSECANA

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

CIRCULAR Nº 07/12 - DATA: 31 de julho de 2012

Informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante
o mês de julho de 2012. O preço médio do kg de ATR para o mês de julho, referente à Safra 2012/2013, é
de R$ 0,4922.
O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado,
com destino aos mercados interno e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de abril a julho e os
acumulados até julho, são apresentados a seguir:

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Acumulado
Julho

ABMI
56,44
54,59
55,12
56,83
55,73

ABME
46,24
50,08
48,07
43,43
46,86

AVHP
51,10
55,59
53,45
47,27
51,10

EAC
EHC
EAI
1259,70 1191,40 1321,20
1294,30 1140,10 1331,40
1234,00 1082,80 1340,70
1232,50 1059,90 1315,00

EHI
1217,90
1176,00
1114,80
1101,20

EAE
EHE
1230,96 1434,51
1391,05 1294,37
1375,88 1370,20
1383,59 1192,28

1253,93 1117,77 1328,36 1151,04 1368,96 1296,14

Os preços do açúcar de mercado interno (ABMI) incluem impostos, enquanto os preços do açúcar de mercado
externo (ABME e AVHP) e do etanol anidro e hidratado, carburante (EAC e EHC), com destino à indústria (EAI
e EHI) e ao mercado externo (EAE e EHE), são líquidos (PVU/PVD).
Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos nos meses de abril a julho e acumulados até julho, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/12, são os seguintes:

ABMI
MÊS
0,5255
Abril
0,5082
Maio
0,5132
Junho
Julho
0,5291
Acumulado 0,5188
Julho

ABME
0,5367
0,5813
0,5580
0,5041
0,5440

AVHP
0,5908
0,6427
0,6180
0,5465
0,5908

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho

EAC
0,4472
0,4595
0,4381
0,4376
0,4452

EHC
0,4414
0,4224
0,4012
0,3927
0,4141

EAI
0,4691
0,4727
0,4760
0,4669

EHI
0,4512
0,4357
0,4130
0,4080

EAE
0,4370
0,4938
0,4885
0,4912

EHE
0,5315
0,4796
0,5077
0,4417

0,4716

0,4265

0,4860

0,4802

Preço Médio do kg de ATR
Mês
0,4976
0,5109
0,4943
0,4702

Acumulado
0,4976
0,5066
0,5020
0,4922
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Mesmo depois da redução dos juros
pelo Governo Federal, Sicoob Coopecredi
tem as menores taxas do mercado
Conforme decisão do governo federal, as instituições
financeiras federais reduziram as taxas de juros para
ajustar os spreads, que representam o 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.
Os bancos privados também anunciaram adequações em suas
taxas. Novidade no sistema financeiro, esta já era uma prática
das cooperativas de crédito.
O governo quer estimular o consumo e os investimentos produtivos, o que já é
comum nas cooperativas.
Cooperativismo de Crédito
No cooperativismo de crédito, o correntista é também o “dono” da cooperativa. Em
uma instituição comercial, ao final do exercício, o lucro vai para o acionista que, muitas vezes, está em outro país. Nas cooperativas, as sobras vão para os associados,
proporcionalmente às suas operações. Além disso, produtos e serviços têm custos
menores.
O Sicoob Coopecredi acredita que a redução nas taxas de juros contribuirá para acelerar o crescimento do país e reduzir as desigualdades sociais.

