
An
o 

9 
- n

º 
77

 A
go

/S
et

 2
01

2



5 6

8
MOSTRA DE CIÊNCIAS 
é IDEAlIzADA pOR AluNO 
DA REDE públICA

22
25ª SIPAT

23

18
MOSAICO TEATRAL

CIRCulAR CONSECANA

Coplana
Cooperativa Agroindustrial
Av. Antonio Albino, 1640 (14.840-000) - Guariba-SP

Sicoob Coopecredi
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Guariba  
Av. Antonio Albino, 1640 Caixa Postal 77 (14840-000) - Guariba-SP

Socicana 
Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba
R. José Mazzi, 1450, Caixa Postal 64 (14840-000) - Guariba - SP

Conselho de Administração - Coplana 
Presidente Francisco A. de Laurentiis Filho
Vice-Presidente Roberto Cestari 
Secretário Delson Luiz Palazzo
 Walter Aparecido Luiz de Souza
 José Antonio Rossato Junior
 Frank Daniel Polegatto
 Luiz Ricardo Freire de Matos Barreto

Conselho Fiscal
Efetivos Sérgio de Souza Nakagi
 Raymundo Nuno Junior
 Carmem Izildinha Carneiro Leão Penariol

Suplentes Luiz Joaquim Donegá
 Waldyr da Cunha Júnior
 André Stoianov Júnior

Conselheiros Independentes
Alexandre Lahoz Mendonça de Barros
Marcos Fava Neves

Equipe Executiva
Superintendência 
José Arimatéa de A. Calsaverini
Gerência Executiva Administrativa e Financeira
Mirela Cristina Gadim
Gerência Executiva Técnica Comercial de Insumos
Ednel Alvando Constant
Gerência Executiva de Operações
Luiz Reinaldo Noda
Gerência Assessoria Jurídica
Marta Maria Gomes dos Santos
Gerência Departamento Comercial de Grãos
Francisco de Assis Politi
Gerência Departamento Produção de Amendoim
Valdeci Malta da Silva
Gerência Departamento Engenharia e Manutenção
Paulo Roberto Bortolin
Gerência Departamento Desenvolvimento Agrícola
Paulo Umberto Henn
 
Diretoria Executiva - Sicoob Coopecredi 

Diretor Financeiro          Delson Luiz Palazzo
Diretor Administrativo  Roberto Cestari
Diretor Operacional  Ismael Perina Junior

Conselho de Administração
Presidente Ismael Perina Junior 
Vice-Presidente  Ricardo Bellodi Bueno
Conselheiro Vogal  Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Conselheiro Vogal  Luiz Ricardo Freire de Mattos Barretto
Conselheiro Vogal  Luiz Joaquim Donegá

Conselho Fiscal
Efetivos
 Raul Bauab Junior
 Bruno Rangel Geraldo Martins
 Sergio de Souza Nakagi

Suplentes
 Eduardo Cezarino de Oliveira
 Edson Bellodi
 Raymundo Nuno Junior
 
Gerente Geral Antonio Carlos Pongitor 
 
Conselho de Administração - Socicana 

Presidente Delson Luiz Palazzo
Vice-Presidente Roberto Cestari
1º Secretário Francisco A. de Laurentiis Filho
2º Secretário Ricardo Bellodi Bueno
1º Tesoureiro Bruno Rangel Geraldo Martins
2º Tesoureiro Márcio Almir Basso
1º Vogal Paulo de Araújo Rodrigues
2º Vogal Murilo Gerbasi Morelli
3º Vogal Luiz Joaquim Donegá
4º Vogal Ismael Perina Junior

Conselho Fiscal
Efetivos Sérgio Donizete Pavani
    Manoel da Silva Carneiro
    Fábio Trevisoli
Suplentes Airton José Rocca Filho
 Álvaro Henrique Gonçalves
 Davi Garcia

Gerente Geral  César Luiz Gonzalez

Conselho Editorial
Ismael Perina Junior
Roberto Cestari
Delson Luiz Palazzo
Renata Cristina Venturin de Miguel
Antonio Carlos Pongitor
César Luiz Gonzalez
Ednel Alvando Constant
José Arimatéa de A. Calsaverini
Marta Maria Gomes dos Santos 
Mirela Cristina Gradim 

Revista Coplana 
Editora e Jornalista Responsável
Regiane Alves MTb 20.084 

Fotos
Ewerton Alves, Ricardo Carvalho, Regiane Alves, arquivos de divulgação. 

Diagramação e finalização
Júlio Buzoli

Produção Textual
Ricardo Carvalho/Regiane Alves

Acompanhamento produção gráfica
Daiana Scaldelai

Produção
Neomarc Comunicação - Assessoria Coplana - Socicana - Sicoob 
Coopecredi  

Redação e correspondência
Avenida Antonio Albino, 1640 - Guariba - SP.  

Tiragem: 2.800 exemplares. 
Fale Conosco   
Fone: (16) 3202-8173  -  regiane@neomarc.com.br 

EXPEDIENTE

Uma publicação das entidades

12
2º ENCONTRO DOS 
PRODUTORES DE AMENDOIM

Artigos assinados, citações e relatórios são de responsabilidade de seus autores.

16
4º CIClO DE pAlESTRAS 
TéCNICAS 

14

COplANA é hOMENAgEADA COM O 
pRÊMIO MASTERCANA 2012

MAIS uMA ETApA DO pROJETO 
CARTA DE SOlOS E AMbIENTES 
DE pRODuÇÃO

20
pERSpECTIvAS DA SAfRA 2012/2013 
DE CANA é TEMA DE pAlESTRA

9
ESTuDANTES DA REgIÃO MANTÊM vISITAÇÃO 
à uNIDADE DE gRÃOS DA COplANA

10
DIA NACIONAl DO CAMpO 
lIMpO

XII ENCONTRO ANUAL 
DA ORPLANA



revista  COPLANA   3

Presidente do Conselho de 
Administração do Sicoob 
Coopecredi

Ismael Perina Junior 

nossa Coopecredi, agora Sicoob Coopecredi, e com a nova 
denominação, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 
Região de Guariba, certamente entrará em uma nova fase de 
vida e sempre na busca do mesmo sucesso que a trouxe até 

nossos dias. 
Durante quase 38 anos de sua história como Cooperativa de Cré-

dito Rural, teve papel fundamental na vida dos cooperados, e mais, 
experimentando nestes últimos anos a introdução de novos produtos, 
praticamente atendendo a todos em quase tudo no que diz respeito a 
serviços financeiros.

Como dissemos em edições anteriores desta revista, o Sicoob Co-
opecredi atinge a categoria de mais alta liberdade de associação das 
Cooperativas de Crédito, ou seja, a de Livre Admissão. Portanto, a 
partir de 28/6/2012, data de publicação no Diário Oficial da União, 
da aprovação nesta categoria, podem se associar à nossa cooperativa, 
qualquer pessoa física ou empresa jurídica legalmente constituída. 

Durante longos anos a Cooperativa trabalhou, e muito, para ser 
uma das mais sólidas do sistema cooperativo nacional, e é hora de 
mostrar que, daqui para frente, vai continuar assim, atendendo e ser-
vindo a muito mais cooperados dos nossos municípios. É intenção 
deste Conselho de Administração e Diretoria promover o crescimento, 
com muita solidez e levando serviços financeiros a muito mais pessoas 
e empresas da nossa comunidade.

Quem já é cooperado sabe muito bem o quão é importante a Cooperativa 
em nossas vidas e, agora, o desafio de todos é promover estes benefícios a 
mais pessoas. Cabe a nós, cooperados, iniciar um trabalho conjunto e trazer 
amigos e empresas conhecidas para se associar. Estes potenciais novos 
cooperados estão aí espalhados pelos municípios que compõem a nossa 
área de ação e poderão usufruir de todos os serviços e comodidades que a 
nossa Cooperativa propicia.

Se juntos trabalharmos com a visão clara de que mais sócios pro-
movem mais movimento, mais serviços, mais operações de crédito e 
muito mais, ao final de cada exercício, certamente teremos muito o que 
comemorar, pois teremos os resultados em “sobras” a serem distribu-
ídas aos cooperados. 

Apesar de ser uma nova fase de aprendizado para todos, temos 
a convicção de que estamos no caminho certo, fazendo com que as 
cooperativas sejam o grande instrumento de redução de custos dos 
serviços financeiros e também promovam o desenvolvimento na comu-
nidade onde estão inseridas. 

O Sicoob Coopecredi está aí para dar início a esta nova fase, que 
certamente será de muito sucesso. 
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TOTAL DO ATIVO

ATIVO

Delson Luiz Palazzo
Diretor Financeiro

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0

CPF 306.909.518-68

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PASSIVO

  991.861 

31/08/2012

   991.861 

31/08/2012

   990.076 

31/08/2011

  990.076 

31/08/2012
em Milhares

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

  764.255 
 785 
 785 

 13.138 
 13.138 

 545.374 
 545.374 
 196.420 
 43.457 

 154.647 
 63 

 (1.747)
 8.539 
 8.539 

 227.606 
 211.577 
 159.571 

 667 
 25 

 2.084 
 49.183 

 47 

 16.028 
 12.298 
 4.467 
 7.831 
 3.730 
 2.640 
 1.090 

  669.563 
 501.259 
 18.398 

 482.861 
 2.653 
 2.299 

 355 
 163.863 

 63 
 163.800 

 117 
 117 

 1.670 
 767 
 74 
 25 

 804 

 211.692 
 211.692 
 159.669 

 667 
 2.084 

 49.272 

 110.606 
 69.337 
 23.476 
 10.247 
 7.547 

 

   781.873 
 845 
 845 

 49.853 
 49.853 

 522.355 
 522.355 
 202.627 
 51.563 

 152.758 
 52 

 (1.746)
 6.194 
 6.194 

 208.203 
 195.432 
 153.801 

 723 
 18 

 1.968 
 38.882 

 41 

 12.771 
 10.525 
 4.038 
 6.487 
 2.246 
 2.246 

 -   

  687.528 
 521.338 
 23.720 

 497.618 
 2.146 
 1.932 

 214 
 162.407 

 52 
 162.356 

 110 
 110 

 1.527 
 693 
 95 
 18 

 721 

 203.819 
 203.819 
 162.150 

 723 
 1.968 

 38.979 

 98.729 
 60.556 
 20.566 
 8.247 
 9.360 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2012

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61

Período : 01/07/2012 a 31/07/2012
Emissão: 18/09/2012

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 9.459.537,15 (nove 
milhoes, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete Reais e quinze 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 julho de 2012.
Delson Luiz Palazzo 

Presidente
HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.

Antonio Carlos Ijanc

ATIVO VALOR TOTAL PASSIVO VALOR TOTAL

ATIVO                    9.587.556,02 PASSIVO                  9.459.537,15

 CIRCULANTE                    7.687.297,40  CIRCULANTE                     224.632,63

  DISPONÍVEL                   7.656.245,05   CIRCULANTE                     224.632,63

   NUMERÁRIO                               237,89    FORNECEDORES             44.804,12

   BANCOS C/ MOVIMENTO                         13.724,13    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       34.812,65

   BANCOS C/ APLICAÇÃO                   7.642.283,03    ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                      19.550,50

 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                         28.252,35    IMPOSTO A RECOLHER                          8.924,61  

  (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                       (12.270,37)    PROVISÕES                     116.096,84 

        OUTROS DÉBITOS                  443,91

   CONTAS A RECEBER                         40.522,72   PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 9.234.904,52 

 ADIANTAMENTOS                            2.800,00       RESERVA DE CAPITAL                  9.006.259,92  

ADIANTAMENTOS                            2.800,00        RESERVA DE CAPITAL                      59.504,86

 NÃO CIRCULANTE                    1.900.258,62    RESERVAS DO IMOBILIZADO                 8.946.755,06

  PERMANENTE                    1.900.258,62  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                  1.193.551,80  

   INVESTIMENTOS                       591.770,46       AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                  1.193.551,80  

 IMOBILIZADO                       139.590,68  SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS                   (964.907,20) 

   OUTROS IMOBILIZADOS                           2.646,88       SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS         (964.907,20)  

 IMOBILIZADO - AVALIADO                    1.166.250,60   DEFICIT DO EXERCICIO        (964.907,20)  

      

ATIVO                    9.459.537,15 

 CIRCULANTE                    7.569.164,15  

  DISPONÍVEL                    7.538.626,51   

   NUMERÁRIO                               167,84    

   BANCOS C/ MOVIMENTO                              5.843,85    

   BANCOS C/ APLICAÇÃO                    7.532.614,82    

 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                         27.910,17        

  (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                       (12.270,37)       

   CONTAS A RECEBER                         40.180,54     

 ADIANTAMENTOS                            2.627,47       

  ADIANTAMENTOS                            2.627,47        

 NÃO CIRCULANTE                    1.890.373,00    

  PERMANENTE                    1.890.373,00        

   INVESTIMENTOS                       591.770,46       

  IMOBILIZADO                       134.255,29   

   OUTROS IMOBILIZADOS                           2.646,88            

 IMOBILIZADO - AVALIADO                    1.161.700,37        
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PRÊMIO

“MasterCana 2012” premiou, no dia 27 de 
agosto, profissionais, usinas e empresas 
que se destacaram na Região Centro-Sul 

do país. A Coplana venceu o “Melhores do Ano 
no Setor Sucroenergético”, na categoria “Destaque 
Institucional”. O evento ocorreu no clube de campo 
Vale do Sol e fez parte da programação da Fena-
sucro & Agrocana. 

O prêmio é realizado desde 1988. “Um dos ob-
jetivos do evento é destacar os melhores, em várias 
modalidades, que integram o setor sucroenergético, 
tão importante para a economia e para o desenvol-
vimento do país”, afirmou Josias Messias, presidente 
da ProCana, empresa responsável pela iniciativa. 

O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari, 
destacou a importância da homenagem. “Eu acredito 
que essa premiação, não só para a Coplana como 
para todas as outras empresas que foram reconheci-
das, se reflete no trabalho dos profissionais. É fun-

O
damental a valorização das pessoas no ambiente 
corporativo.” 

“O prêmio é o reconhecimento do trabalho cole-
tivo e democrático da equipe da Coplana. Acredito 
que isso é um diferencial da nossa cooperativa, que 
busca a produção sustentável. Onde os donos são 
os cooperados, eles constroem e ajudam a conduzir 
os negócios”, disse o presidente da Coplana, Fran-
cisco de Laurentiis Filho. 

O superintendente, José Arimatéa Calsaverini, ci-
tou alguns fatores que colocam a cooperativa numa 
posição de destaque nacional. “A Coplana possui 
uma história coerente de valorização do produtor e 

de compromisso com o 
desempenho do agrone-
gócio, especificamente 
do setor sucroalcooleiro 
e das culturas de rota-
ção que complementam, 
de uma maneira mui-
to adequada, a cultura 
da cana-de-açúcar. Eu 
acredito que não seja 
um fato ou uma ativida-
de de destaque, mas o 
conjunto das ações que 
a Coplana empreende no 
sentido de criar condi-
ções de prosperidade e 
sustentabilidade para o 
cooperado”, analisou.   

COPLANA É 
HOMENAGEADA COM 
O PRÊMIO 
MASTERCANA 2012

O vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari (ao centro) 
recebe prêmio do presidente da ProCana, Josias Messias
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Coplana, em 
parceria com a 
Athenas Consul-

toria Agrícola, entregou, 
no início do semestre, 
os mapas técnicos a um 
grupo de 11 produtores 
do projeto “Carta de So-
los e Ambientes de Pro-
dução Edafoclimáticos - 
safra 2012/2013”. 

“Esse trabalho nor-
malmente é feito com grupos de grandes 
produtores. Um dos diferenciais deste projeto é que 
os pequenos produtores também podem participar”, 
comentou Diogo Barbieri, responsável técnico da 
empresa parceira. 

Doutor em ciência do solo, Barbieri reforçou a im-
portância de se conhecer o perfil do local de pro-
dução. “Nós já conhecemos os solos da região, que 
se dividem principalmente em dois tipos: os argissolos 
[próximos a Monte Alto] e os latossolos [próximos a 
Ribeirão Preto]. Esses dois tipos implicam em manejos 
diferentes, como, por exemplo, preparo, adubação e 
épocas de plantio e colheita”, concluiu.  

Os 11 produtores que receberam os mapas foram: 
Sérgio de Souza Nakagi, Sueli Palazzo Barbosa, Edu-
ardo Guedes Pereira, José Pedro Sala, Miguel Primiano, 
Amilcar Zitti, André Stoianov, Roberto Geraldes Morelli, 
Eduardo Modesto Homem, Auster Penariol e Edenir Men-
des Manente. No total foram mapeadas 35 propriedades. 

Palestra
Os produtores também assistiram a uma palestra 

sobre o uso dos mapas, com o professor da Esalq 
(Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”), Jai-
ro Mazza. Ele lembra que solo não é o  mesmo que 
ambiente de produção, mas um de seus componentes 
e reforçou onde o produtor pode interferir. “Existem só 
dois fatores nos quais o produtor pode mexer: varie-
dade e pacote tecnológico.” Um grave problema é a 
compactação, que impede a infiltração da água, pro-
vocando diminuição do tamanho da raiz da planta e 
menor absorção de nutrientes. “É preciso considerar a 

A

CARTA DE SOLOS MAIS UMA ETAPA DO PROJETO CARTA 
DE SOLOS E AMBIENTES DE PRODUÇÃO

movimentação de tratores e colhedeiras no plantio e 
na colheita”, concluiu Mazza. 

 
Opiniões

“O material que temos em mãos agora ajudará a 
alocar melhor as variedades. Isso implicará em maior 
produtividade do canavial, é o que esperamos”, co-
mentou Bruno Rangel Martins. 

“Saber a variedade que vai ser alocada em fun-
ção do tipo de solo é fundamental. E conhecer fato-
res como  clima é a base para melhores resultados 
na lavoura”, destacou Eduardo Guedes Pereira. 

“A carta de solos é uma ferramenta que agrega 
valor à atividade, além de priorizar o uso da tecnolo-
gia de ponta. A Coplana é uma das pioneiras, pos-
sibilitando que qualquer cooperado participe”, disse 
o vice-presidente da Cooperativa, Roberto Cestari. 

Como participar
Todos os cooperados podem participar do projeto 

“Carta de Solos e Ambientes de Produção”. O produtor 
deve fornecer o mapa georreferenciado da propriedade 
agrícola, com as curvas de nível identificadas. As amos-
tras de solos são coletadas por uma equipe da Coplana. 
Os mapas concluídos são entregues em julho e dezem-
bro de cada ano. Dentre os benefícios do projeto, estão: 
melhor manejo da cana-de-açúcar, plantio de variedades 
mais adequadas aos diferentes tipos de solo e ambientes 
de produção; planejamento mais preciso das épocas do 
plantio e colheita; melhor preparo e conservação de solo 
e maior eficiência na sistematização de talhões.

Projeto beneficia mais 11 
produtores já na safra 2012/2013
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os dias 13 e 14 de setembro, a Coplana, 
juntamente com outras entidades de Guariba 
e prefeitura municipal, apoiaram a realização 

da 1ª Moguac – Mostra Guaribense de Ciências, no 
Rotary Club. O objetivo foi estimular jovens e adoles-
centes para a pesquisa e desenvolvimento de proje-
tos de sustentabilidade. Cerca de 700 alunos da rede 
de ensino de Guariba visitaram a mostra.   

O evento foi idealizado pelo estudante Daruan 
Flávio Russo de Oliveira, 18 anos, que em 2011, 
juntamente com a professora Eleni de Cintra Silva e 
a estudante Valéria Aparecida Perdigão, participou 
da XXI Feira Internacional de Ciência e Tecnologia 
na cidade de Lima, Peru. Somente três projetos 
do Brasil foram selecionados, entre eles o projeto 
“Escola Sustentável”, da José Pacífico, que contou 
com o apoio da Coplana. 

“Idealizei este evento como uma forma de incen-
tivar outros alunos a conhecer projetos inovadores. 
A minha participação no Peru, no ano passado, 
mudou a minha vida e me senti na obrigação de 
compartilhar com os estudantes essa experiência 
que tive. A questão técnica e de inovação é ainda 
pouco divulgada nas nossas escolas. Espero que 
os alunos trabalhem e desenvolvam projetos e pes-
quisas científicas. Estou satisfeito com o resultado 
aqui e agradeço muito a participação de todos que 
colaboraram”, explicou Daruan de Oliveira.  

“Mais uma vez a Coplana participa e incentiva 
projetos ligados à área de sustentabilidade e pre-

N 

FEIRA DE CIÊNCIAS MOSTRA DE CIÊNCIAS É IDEALIZADA 
POR ALUNO DA REDE PÚBLICA 

servação ambiental, estimulando crianças e ado-
lescentes a inovar em projetos que possam ser 
disseminados no Brasil e no mundo”, disse o res-
ponsável técnico pela Central de Recebimento de 
Embalagens da Coplana, Igor Marques Cervantes. 

Exposições 
Foram expostos 12 projetos, dentre os quais: fos-

sa séptica biodigestora, reciclagem de embalagens 
de defensivos agrícolas, hidroponia, compostagem 
orgânica e o DLAlpha – mobilidade e impressão, 
que chamou a atenção do público. O projeto de 
criação de Daruan, é um protótipo de um computa-
dor acoplado a uma impressora. 

O diretor do Instituto de Olimpíadas do Conheci-
mento, vinculado à rede POC (Programa de Olim-
píadas do Conhecimento), Ozimar Pereira, falou 
da iniciativa. “Como primeira feira, o resultado foi 
fantástico. Acredito que essa feira seja um patri-
mônio para a cidade. É uma situação muito rara de 
acontecer no nosso país, principalmente uma feira 
científica focada em sustentabilidade e organizada 
por um aluno tão jovem como o Daruan, que possui 
uma característica que chamamos de protagonis-
mo infantil. Nós sempre iremos apoiar ações como 
esta e o nosso papel é o de sempre orientar para 
que os projetos inovadores possam contribuir para 
a nossa sociedade, através de pesquisas e novas 
descobertas.” 

O projeto de hidroponia, idealizado pela Coplana, 
foi um dos 12 trabalhos expostos na I Moguac

Da esq. para dir.: Igor Cervantes (Coplana), Ozi-
mar Pereira (Instituto Olimpíadas do Conheci-
mento), Daruan de Oliveira, a mãe, Isabel Russo, 
e uma das apoiadoras da iniciativa, Priscila Lobo
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Divisão de Grãos da Coplana recebeu a 
visita técnica de estudantes de duas es-
colas da região. A iniciativa faz parte do 

Programa Educacional “Agronegócio na Escola”, 
promovido pela Abag/RP (Associação Brasileira 
de Agronegócio da Região de Ribeirão Preto). 

No dia 5 de setembro, cerca de 30 alunos da 
escola municipal doutora Rita Schilter de Mattos, 
de Monte Alto, conheceram a Unidade de Grãos, 
em Jaboticabal. No dia 12 de setembro, esteve 
presente a escola municipal professora Arlinda 
Rosa Negri, de Dumont, que levou 30 alunos. 

A 

vISITA ESTUDANTES DA REGIÃO MANTÊM VISITAÇÃO 
À UNIDADE DE GRÃOS DA COPLANA

Iniciativa faz parte do Programa Agronegócio na Escola 

“O programa abre o campo do agronegócio, 
desmitificando uma visão simples que o aluno tem 
do setor. Outro ponto importante é a formação hu-
manística, através de valores, que o aluno poderá 
usar no futuro”, destacou o professor de Ciências 
de Dumont, Willian Franklin Sampaio.  

A Coplana foi uma das entidades que apoia-
ram a criação do programa educacional, em 2001. 
“Desde a fundação da cooperativa, toda liderança 
e os gestores, sempre acreditaram nos jovens. 
Temos de dar uma educação, profissionalização 
e capacitação diferenciada a eles”, disse o vice-
-presidente da Coplana, Roberto Cestari. 

Os alunos se surpreenderam com a nova es-

trutura da Unidade de Grãos e os processos re-
lacionados à produção do amendoim, desde o 
campo até a pós-colheita. “Achei que a Coplana 
plantava o amendoim e não os produtores, que 
são os cooperados. Outro aspecto que me cha-
mou a atenção foram as máquinas grandes que 
fazem parte dos processos de beneficiamento e 
o enorme parque industrial”, falou Gabrielle da 
Silva, aluna do 8º ano de Dumont. 

“Não sabia que o amendoim passava por tantos 
processos até ser exportado ou vendido para o 
mercado interno”, complementou Leonardo Victor 
Pereira, aluno do 9º ano de Dumont. 

Oportunidade aos jovens para conhecer o agronegócio 

Abaixo: Estudantes conhecem o beneficiamento do amendoim

Alunos da região se mostram surpresos com a estrutura da Unidade de Grãos
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CAMPO LIMPO DIA NACIONAL DO CAMPO LIMPO

Coplana, com apoio do Sicoob Coopecredi, Socicana e parceiros, 
reuniu 5 mil estudantes da região

Central de Recebimento de Embalagens de 
Agrotóxicos da Coplana realizou, nos dias 
15, 16 e 17 de agosto, em Guariba, a 8ª 

edição do Dia Nacional do Campo Limpo. O objeti-
vo é orientar crianças e jovens sobre a necessidade 
da preservação ambiental. O evento é comemorado 
oficialmente em 18 de agosto em todo o Brasil. 

Em 2012, participaram cerca de 5 mil estudan-
tes de 30 escolas dos municípios de Jaboticabal, 
Santa Ernestina, Dumont, Pradópolis e  Guariba. 

“A Coplana, por ser a pioneira na implantação 
de uma central no país, preza por levar aos agri-
cultores, sociedade e, principalmente, às crianças 
e jovens, informações do setor”, comentou o ge-
rente técnico comercial, Ednel Constant.

“É um evento que cresce a cada ano, e a Coplana 
se orgulha por fazer parte desta iniciativa”, destacou 
o responsável técnico pela Central, Igor Cervantes. 

O Brasil é referência no mundo quando o assunto 
é a logística reversa - destina 94% das embalagens 

A vazias comercializadas anualmente. De janeiro a ju-
lho de 2012, em todo o país, foram recolhidas 23,1 
mil toneladas de embalagens - crescimento de 5% 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
Desde 2002, 220 mil toneladas de embalagens 
foram retiradas do campo. 

O Dia Nacional do Campo Limpo foi instituído 
pela Lei 9.974/00, que disciplina a destinação final 
das embalagens vazias de produtos fitossanitários e 
distribui responsabilidades para o agricultor, reven-
dedor, fabricante e poder público. A iniciativa é do 
inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Em-
balagens Vazias) e de seus associados (fabricantes 
e distribuidores de defensivos agrícolas e entidades 
do setor), com apoio de parceiros locais. 

Atividades
No estande da Coplana, os alunos conheceram 

o processamento das embalagens vazias de agro-
tóxicos e materiais produzidos a partir da reciclagem 
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destas embalagens. Em outros estandes, a demons-
tração de um simulador de erosão, além da maquete 
de uma APP (Área de Preservação Permanente).

Dentre as novidades, a maquete de uma micro-
bacia, simulando áreas degradadas e recuperadas. 
Durante o evento, houve a distribuição de mudas de 
árvores nativas e frutíferas. O Sescoop (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Cooperativismo) promoveu a 
peça teatral “A cigarra, a formiga, o grilo e a floresta”. 

Aluna de Jaboticabal vence 
Etapa local dos concursos 

Nos concursos do “Campo Limpo”, a estudan-
te Barbara Silva, da Escola Walter Barione, de Ja-
boticabal, conquistou o primeiro lugar na categoria 
desenho. Em segundo, Jhayson Rossini, da Escola 
Andréa Wick, de Guariba, seguido por Victor Domin-
gos, da Escola Altino Jacinto Tovo, de Dumont. Na 
modalidade redação, a aluna Amanda Costa Bran-
dão, da Escola Maria da Penha Fratti, de Guariba, 
ficou em primeiro lugar. Em segundo, Kaio Novaes 
Santos, da Escola João Irineu da Silva Abreu, de 
Santa Ernestina, seguido por Laura Cotorello Vi-
torino, do Colégio Dom Bosco/COC, de Guariba.  

Opiniões
“O que mais me chamou a atenção foi a recicla-

gem, já que podemos usar materiais do nosso dia a 
dia”, disse a estudante Mariana Ijanci Garcia, 11 anos. 

“O Dia Nacional do Campo Limpo mostra como 
é, na prática, o desenvolvimento sustentável”, co-
mentou a professora Liandra Rodrigues Plinio.

“Gostei muito de saber que é possível reciclar 

garrafas PET”, disse o estudante Gabriel Fernandes 
Buozi, 9 anos. 

“Não podemos jogar lixo no chão, no meio am-
biente e nem incendiar as matas, porque isso pode 
matar os animais”, lembrou o aluno Matheus Pereira 
Faria, 9 anos. 

“Não sabia que podiam ser feitos tantos produtos 
com a reciclagem”, comentou a estudante Rainara 
Trisoli, 10 anos.

Cerca de 5 mil estudantes participaram do 
Dia Nacional do Campo Limpo, em Guariba

Iniciativa focou em temas como reciclagem 
e proteção ao meio ambiente
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2º Encontro dos Produtores de Amen-
doim, realizado pela Coplana - Coopera-
tiva Agroindustrial, no dia 1º de setembro, 

reuniu 500 pessoas entre produtores e membros 
da cadeia produtiva.

No evento, houve a apresentação de dados so-
bre a evolução da cultura e a inauguração da nova 
planta industrial. Os avanços em processos e na 
área da qualidade tiveram início há 20 anos, e nos 
últimos meses, os investimentos somaram R$ 30 
milhões.

A nova estrutura conta com um projeto de bene-

O ficiamento considerado um dos mais modernos do 
mundo, com equipamentos da mais recente tecno-
logia do Brasil, Estados Unidos, Argentina e Ale-
manha. A planta compacta tem automação integral 
e alta performance na seleção e preservação da 
integridade e qualidade o grão. Por hora, são be-
neficiadas 20 toneladas de amendoim em casca. O 
blancheamento, que é a retirada da película, ocorre 
também em planta 100% automatizada.

No mesmo evento, a Coplana inaugurou a 
Planta de Semielaborados para agregação de va-
lor ao produto, ao atender segmentos da indústria 

AMENDOIM

Evento marca inauguração de nova planta industrial 
e recorde de recebimento do grão

Evento marcou a inauguração da nova 
planta industrial, em Jaboticabal
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com exigências específicas. O amendoim tostado 
ou tostado e granulado é embalado a vácuo, e a 
capacidade de processamento é duas toneladas 
de grãos por hora.  

O presidente da Cooperativa, Francisco Antonio 
de Laurentiis Filho, lembrou que um dos objetivos 
do evento é apresentar oportunidades de merca-
do. “É importante que os cooperados fortaleçam a 
união em torno da Coplana. No encontro podemos 
mostrar os investimentos feitos nos últimos anos 
para oferecer sustentabilidade à produção e ex-
plorar todo o potencial do negócio.” 

O vice-presidente, Roberto Cestari, agradeceu 
à equipe, aos produtores e conselheiros. “O dia de 
hoje é mais um marco na história da Cooperativa, 
porque esta é uma trajetória que vem sendo cons-
truída por muitas mãos. Graças à crença no sonho 
de prosperidade, esforço de todos que passaram 
por aqui, que trabalham hoje e todos que ainda 
irão juntar-se à equipe.” 

O superintendente, José Arimatea Calsaveri-
ni, apresentou informações sobre a evolução dos 
processos e os impactos nas economias locais. Como exemplo, “geração de milhares de empre-

gos rurais, industriais e no setor de serviços; de-
senvolvimento do comércio e serviços especializa-
dos; fortalecimento do comércio local e elevação 
da arrecadação tributária direta e indireta”.

Recorde Histórico
Esta foi uma safra histórica de 72 mil toneladas 

de amendoim em casca, 30% a mais que na safra 
anterior. A quantidade representa 24% de todo o 
amendoim produzido no país e 28% da produção 
do Estado de São Paulo, o maior produtor do grão. 

A Coplana deve fechar o período com 43% das 
exportações brasileiras, o equivalente a 26 mil to-
neladas de amendoim em grãos. Entre os clientes, 
um dos mercados mais exigentes do mundo, a 
União Europeia.  

BRC
Desde dezembro de 2010, a Unidade de Grãos 

mantém a certificação internacional BRC - British 
Retail Consortium -, que garante à Cooperativa a 
continuidade da exportação à Comunidade Euro-
peia, principal destino do grão, e comprova que o 
amendoim segue rigorosos processos de benefi-
ciamento. A avaliação da Cooperativa é Grau A, a 
mais alta nesta certificação. Fotos acima: Investimentos recentes colocam a nova planta industrial 

como uma das maiores e mais modernas do mundo

Produtores de amendoim visitam as novas estruturas 
da Unidade de Grãos
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Orplana (Organização de Plantadores de 
Cana da Região Centro-Sul do Brasil) pro-
moveu, no dia 31 de agosto, seu XII En-

contro Anual, no auditório da Canaoeste (Associação 
dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São 
Paulo), em Sertãozinho-SP.  Mais de 200 pessoas, 
dentre produtores, líderes do setor sucroenergético, 
diretores de associações da região centro-sul, auto-
ridades e imprensa participaram. Estiveram presentes 
os deputados estaduais Welson Gasparini e Davi Zaia, 
além dos federais, Mendes Thame e Milton Monti. 

ORPLANA

Tema foi o “Ano Internacional das Cooperativas”

XII ENCONTRO ANUAL DA ORPLANA

O evento, que homenageou entidades e líderes 
do setor, fez parte da programação oficial da Fena-
sucro & Agrocana. O tema do Encontro foi o “Ano 
Internacional das Cooperativas”, instituído pela ONU 
(Organização das Nações Unidas). A comemoração 
destaca a contribuição do sistema para o desenvol-
vimento socioeconômico do agronegócio, reconhe-
cendo seu trabalho para a redução da pobreza e 
geração de empregos e renda. 

Compuseram a mesa o presidente da Orplana, 
Ismael Perina Junior, o presidente da Canaoeste, 
Manoel Ortolan, o presidente da OCB (Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras), Márcio Lopes de 
Freitas, a secretária de Agricultura e Abastecimento 

A do Estado de São Paulo, Mônika Bergamaschi, o 
ex-secretário da pasta e presidente do Conselho do 
Agronegócio da Fiesp, João Sampaio, o presidente 
da Ocesp (Organização das Cooperativas do Estado 
de São Paulo), Edivaldo Del Grande, o prefeito de 
Sertãozinho, Nério Costa, e o presidente de honra 
da Fenasucro & Agrocana, Antonio Eduardo Toniello.  

“Para esta homenagem, escolhemos entidades e 
pessoas que representam muito para o setor. Além 
disso, o encontro serviu para mostrar a importância 
que as cooperativas têm para a produção agrícola”, 
afirmou o presidente da Orplana, Ismael Perina Junior. 

 “Tem sido de fundamental importância o papel 
das cooperativas de crédito e de produção na so-
brevivência dos pequenos e médios produtores. Aqui 
predomina o setor sucroenergético, e sabemos que 
nossa sobrevivência está diretamente ligada ao co-
operativismo”, destacou o presidente da Canaoeste, 
Manoel Ortolan, durante discurso de abertura. 

Durante o evento, foram homenageadas a OCB 
e a Ocesp, além de duas lideranças do setor: João 
de Almeida Sampaio Filho e Mônika Bergamaschi. 

“Esse reconhecimento me dá uma força enorme 
para seguir em frente e representar vocês, continuar 
meu trabalho em prol de um setor tão importante 
para o país”, comentou Mônika. 

O presidente da Orplana, 
Ismael Perina, ressalta o papel 

das cooperativas no cresci-
mento da produção agrícola

A secretária de Agricultura e 
Abastecimento de SP, Mônika 
Bergamaschi, citou os desafios 
do setor  paulista
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Sampaio falou da diversificação de culturas na 
região. “Este é o maior estado agrícola do país. 
Sendo líder em vários produtos, como açúcar, eta-
nol, laranja, tem uma importância muito grande na 
produção de frango, carne bovina, café, borracha, 
flores e frutas de uma maneira geral. Portanto, o 
agronegócio de São Paulo, por sua diversificação, 
produtividade e eficiência é sem dúvida o motor da 
economia agrícola brasileira”, afirmou. 

O presidente da Ocesp, Edivaldo Del Grande, 
comentou sobre os impactos da comemoração do 
Ano Internacional das Cooperativas. “Achei extrema-
mente positivo. É uma maneira de mostrarmos para 
a sociedade e informamos que o cooperativismo é 
uma ferramenta de melhoria social e desenvolvimen-
to da vida das pessoas. É assim no mundo inteiro.” 

O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, 
destacou a importância da data. “O cooperativismo é 
uma ferramenta fantástica para mitigar os efeitos piores 

de crises. Isso foi provado diante da crise de 2008 
que gerou problemas muito graves no mundo inteiro. 
Onde há cooperativas, os problemas são menores, o 
IDH [Índice de Desenvolvimento Humano] é melhor.”

Após o evento, os participantes visitaram a Fe-
nasucro e Agrocana. 

O deputado estadual, Davi 
Zaia, destacou a força do 
agronegócio para a economia 
do país

O presidente da Canaoeste, 
Manoel Ortolan, entrega placa 
homenageando João Sampaio

Márcio Freitas recebe placa em 
que a OCB foi homenageada 

XII Encontro da Orplana reuniu lideranças do cooperativismo regional e nacional
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Coplana, com apoio da Socicana e Si-
coob Coopecredi, realizou, em agosto, 
o 4º Ciclo de Palestras Técnicas, em 

Jaboticabal. O evento contou com a parceria da 
Syngenta, Bunge, Yara, Heringer, Agroveg, Arysta 
LifeScience, Mosaic, FMC, Adufértil, Stoller, Basf, 
Milenia e Du Pont.

“As nossas entidades sempre se preocupam 
com a qualidade das informações, e o evento 
serviu para atualizar os produtores em assuntos 
relevantes para o seu dia a dia”, comentou o vice-
-presidente da Coplana, Roberto Cestari. 

O gerente da área Técnica e Ambiental, Amau-
ri Frizzas, falou sobre as mudanças deste ano. 
“Com o objetivo de melhorar, mudamos o horário 
das palestras, local e temas.”

Motivação para a vida
Na abertura do Ciclo de Palestras, dia 6 de 

agosto, o professor de Ética da USP (Univer-
sidade de São Paulo), Clóvis de Barros Filho, 
fez a apresentação “A vida que vale a pena ser 
vivida”. Ele lembrou que, ao contrário do mun-
do animal, o instinto do homem não esgota as 
suas necessidades existenciais. “Um pombo ou 
um gato sempre viverão da mesma forma, já que 
possuem um instinto próprio. Já o homem tem 
a possibilidade de fazer a opção pela vida que 
terá, mediante o raciocínio e escolhas a todo o 
momento. Por isso ele inova, empreende, pensa 
em novas situações até então inexistentes.”

A cada instante, o homem se vê obrigado a 
fazer escolhas, o que torna a vida mais comple-
xa e desafiadora. “O homem tem que escolher, 
a cada momento, o seu caminho, e isso é muito 
complicado. Viver não é nada fácil. A escolha do 
melhor caminho exige atribuir valor constantemen-
te às possibilidades de vida. Não há como viver 
sem fazer escolhas. São muitos parâmetros na 
hora de viver e nem sempre se combinam entre si. 

PALESTRAS

Motivação pessoal, Agrometeorologia, Código Florestal e adubação 
em cana e cereais estiveram entre os temas discutidos no evento

4º CICLO DE PALESTRAS TÉCNICAS

A vida não tem soluções prontas, a incerteza paira 
sempre no ar, mas a busca incessante pelo prazer 
ajuda a diminuir o desconforto de viver.” 

O professor destacou que não há uma receita 
pronta para uma vida plena e de sucesso, pois cada 
pessoa tem um perfil. “Quando estamos felizes, vi-
vemos tão bem que não há espaço para cogitar so-
bre outra coisa. Já na tristeza é o inverso, ficamos 
contando o tempo. A alegria e a tristeza farão sem-
pre parte da nossa rotina, porém devemos sempre 
conciliar da melhor maneira possível”, finalizou. 

Agrometeorologia
O tema “As mudanças do clima e a agricultura”, 

foi debatido pela meteorologista do Climatempo, Jo-
sélia Pegorim, no dia 16 de agosto. Geralmente, as 
pessoas utilizam as palavras clima e tempo como 
sinônimos, porém os conceitos são bem distintos. O 
tempo se refere ao que acontece na atmosfera num 
determinado momento e inclui a temperatura, chuva 
e umidade. O tempo muda de acordo com a região 
do planeta e pode sofrer inúmeras variações ao longo 
do dia. Já o clima é o conjunto das condições da at-
mosfera em determinado local por um longo período. 

“É provável que a partir de setembro de 2012 
tenhamos a formação do El Niño entre fraco e mo-
derado, e com curta duração, com um aquecimento 
das águas do Pacífico de até 1,5ºC. No caso do 

A

Variedade marca perfil dos temas deste ano
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Brasil, dentre os principais efeitos clássicos estão 
as chuvas irregulares, principalmente na região su-
deste, aumento das precipitações no sul e redu-
ção das chuvas no nordeste, além do aumento das 
temperaturas em grande parte do país.”  

Previsões, segundo a meteorologista
Outubro - temperaturas mais altas com chuvas 

irregulares; Novembro - volume de chuvas aci-
ma do normal, podendo haver chuvas concentradas 
em pouco tempo; Dezembro - chuvas acima da 
média, fartas e bem distribuídas ao longo do mês; 
Janeiro e fevereiro - continuidade das chuvas; 
Março - a partir deste mês, diminuição das chu-
vas, coincidindo com o enfraquecimento do El Niño.

Código Florestal
Com o tema “O novo código florestal”, a ad-

vogada Samantha Pineda, especialista em direito 
socioambiental, falou das alterações da legislação. 

A área ocupada pelo Brasil é de 851 milhões de 
hectares, divididos em: 354 milhões de hectares de 
florestas, sendo 135 milhões de hectares de APPs 
(Áreas de Preservação Permanente); 200 milhões 
de hectares de cerrado e outras vegetações não flo-
restais; 198 milhões de hectares de pastagens; 60 
milhões de hectares ocupados pela agricultura e 38 
milhões de hectares que formam as cidades. “O nos-
so país tem 65% de vegetação nativa. Não existe 
país no mundo que tenha esse índice”, destacou.  

Segundo a legislação, são consideradas APPs: 
margens de cursos d’água naturais, lagos e lagoas 
naturais, reservatórios artificiais, entorno de nascen-
tes perenes (raio de 50 m), encostas com declivi-
dade superior a 45º, restingas quando fixadoras de 
dunas e estabilizadoras de mangues, topo 
de morro, chapadas, manguezais, vere-
das e campos de altitude. 

Dentre as alterações relacionadas à 
reserva legal, estão: 

• Ausência de necessidade da averbação em car-
tório, o que será substituído pelo CAR – Cadastro Am-
biental Rural. • Propriedade de até 4 módulos fiscais 
está isenta de reserva legal, mas com as seguintes con-
dições: é necessário que a área tenha os 4 módulos em 
22 de julho de 2008 e que a vegetação existente nesta 
data lá permaneça. • A regularização para complemento 
do percentual de reserva legal foi facilitada. 

Adubação em cana
A palestra “Manejo químico do solo para cana-

-de-açúcar e culturas em rotação”, ministrada pelo 
professor da Esalq de Piracicaba, Godofredo Cesar 
Vitti, encerrou o 4º Ciclo, no dia 30 de agosto. 

A região de Jaboticabal está situada em uma área 
de boa produção, além de ser tradicional em culturas 
de rotação, como soja e, principalmente, amendoim. 
Outro ponto abordado foi que a partir da  mudança do 
corte manual para o mecânico e com o fim da queima 
dos canaviais, houve uma mudança muito grande no 
comportamento das pragas. Segundo o professor, o 
solo ainda é o meio mais barato e rápido para aumen-
tar a produtividade. “É evidente que uma planta bem 
nutrida ajudará a vencer a praga, doença e plantas 
invasoras. Mas o que interfere realmente na produtivi-
dade é a cultivar, o clima, o solo e a adubação.”

Vitti lembrou que o manejo químico do solo para 
altas produtividades da cana-de-açúcar inicia-se 
com a amostragem e análise do solo, seguidas 
das práticas corretivas, como calagem, gessagem, 
fosfatagem e práticas conservacionistas - aduba-
ção verde e colheita de cana sem queima, aduba-

ção orgânica, e por fim, a utilização 
da adubação mineral com macro e 
micronutrientes.
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tória de uma trupe de comediantes, formada por Laurel-
-Harpo e Groucho, que na busca pelo sustento chegam 
a uma cidade e, na praça pública, apresentam a única 
peça de seu repertório: “A Princesa Engasgada”. A peça 
relata as peripécias de um camponês que é confundido 
com um médico. Ele é obrigado a curar a filha do rei, 
uma princesa que estava engasgada com uma espinha 
de peixe. A perspicácia e a sorte do humilde camponês 

Cine Teatro Municipal de Jaboticabal re-
cebeu, no dia 25 de agosto, o espetáculo 
infantil “A Princesa Engasgada”, encenada 

pela Peste Cia Urbana de Teatro, para um público de 
730 pessoas. A apresentação fez parte do Mosaico 
Teatral, programa do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo 
(Sescoop/SP) em parceria com as cooperativas Co-
plana, Sicoob Coopecredi, Unimed e Uniodonto, com 
apoio da Organização das Cooperativas do Estado 
de São Paulo (Ocesp) e da Prefeitura de Jaboticabal. 
É a quarta vez que a iniciativa ocorre no município. 

As pessoas trocaram ingressos por um litro de lei-
te longa vida. O evento arrecadou 893 litros, doados 
ao Fundo Social de Solidariedade do Município que, 
em  contrapartida, cedeu o espaço para a apresen-
tação. Em 2011, o evento havia recolhido  769 litros 
de leite. 

O espetáculo 
Baseada numa lenda medieval, a peça conta a his-

O

COOPERATIVAS LEVAM 
ATRAÇÃO CULTURAL PARA 
O PÚBLICO DO INTERIOR

Atores da Peste Cia Urbana de Teatro durante 
a peça “A Princesa Engasgada”
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fazem dele o médico mais famoso do reino. 
A peça atendeu ao gosto do público infantil, com 

brincadeiras e interatividade com crianças de até sete 
anos de idade, mas toda a família estava presente. 

Pesquisa de Opinião
A organização aplicou uma pesquisa ao final do es-

petáculo, em que 70% do público avaliou a peça como 
ótima, 22% como boa e apenas 1% como regular. Quan-
do a pergunta foi “qual cooperativa conhece?”, 66% das 
pessoas disseram Coplana e Sicoob Coopecredi. E 38% 
disseram que conheciam todas as cooperativas.

Já quando a pergunta foi a “opinião sobre as co-
operativas”, 73% das pessoas disseram que a ima-
gem das organizações melhorou depois de assisti-
rem ao espetáculo. E 18% disseram que a imagem 
das cooperativas permaneceu a mesma. Ninguém 
disse que a imagem ficou negativa.

 
Conheça algumas impressões do público 
colhidas na pesquisa 

“Achei a peça boa, interessante e educati-
va” - Jussara, 9 anos. 

“Muito divertido, a minha criança amou.” 
- Amanda. 

“Trouxe os meus netos e eles adoraram. 
Obrigada a vocês por nos proporcionar ta-
manha alegria.” - Eliane, 49 anos. 

“Todo ano uma história diferente e sempre 
brilhando no espetáculo.” - Talita, 34 anos. 

“Foi bom, pois o teatro reuniu as famílias e é 
para todas as idades.” - Larissa, 9 anos.  

“Muito criativo. Eu queria que tivesse sem-
pre.” – Matheus, 9 anos. 

“Deveria haver muito mais peças na cida-
de. Excelente espetáculo. Parabéns.” – Da-
nilo, 26 anos. 

“Tudo é cultura. Nossa cidade está carente 
de cultura.” - Juliana, 36 anos. 

Mosaico Teatral 
Desenvolvido pelo Sescoop/SP, em parceria com 

cooperativas dos municípios do interior paulista, o 
programa objetiva ampliar a oferta cultural. Em onze 
anos de atuação, o programa ofereceu 210 peças 
teatrais para um público direto de 90.386 pessoas. 
Além da arrecadação promovida na aquisição de in-
gressos, que beneficiou 231 entidades assistenciais, o 
Mosaico permitiu a realização de 93 oficinas teatrais.

Ao lado: Organizadores do Programa Mosaico 
Teatral 2012 e diretores das entidades 
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PALESTRA PERSPECTIVAS DA SAFRA 
2012/2013 DE CANA É TEMA DE PALESTRA 

moagem de cana na safra 2012/2013 deve 
ser um pouco superior a anterior. Esta é a 
projeção da Unica - União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar -, que aponta para uma produção 
de 509 milhões de toneladas na região Centro-Sul do 
Brasil. O volume é 3,19% superior ao do processado na 
última safra – 493 milhões de toneladas. 

A palestra, ministrada pelo gerente de Economia e 
Análise Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, acon-
teceu na Unesp, campus de Jaboticabal, durante a 
Festagri – Festa do Dia do Agricultor e  contou com 
excelente público. 

O pequeno crescimento da produção nesta safra 
deve-se principalmente a algum aumento de área nos 
estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goi-
ás. “Esta safra deve ser muito similar à passada em 
termos de oferta e demanda de produtos finais”, pro-
jetou Rodrigues. 

Nos últimos anos, o que tem sustentado a receita 
do setor sucroenergético são os bons preços do açú-
car. Já os preços do etanol estão aquém do desejado.  
O custo de produção subiu e, em relação à gasolina, o 
etanol hidratado perdeu a competitividade. Esses fato-
res têm dificultado a produção do combustível renová-
vel e o que inibe os incentivos para investimentos em 
novos projetos. 

Do volume de cana previsto para esta safra na 
região Centro-Sul, 48,75% será destinado à produção 
de açúcar, ou o equivalente a 33,1 milhões de tonela-
das. A produção de etanol, por sua vez, deverá atingir 
aproximadamente 21,48 bilhões de litros, ou 4,58% a 
mais que na safra 2010/2011. 

A
Mesmo com uma produção maior, a evolução da 

oferta de etanol para o mercado interno não deve 
atender à demanda. “A demanda potencial por etanol 
hidratado totaliza um volume superior a 30 bilhões de 
litros. A frota de veículos flex deve crescer próximo a 
17% na safra 2012/2013, e a produção de etanol não 
tem acompanhado esse crescimento. Outro fator que 
influencia é que, em 2011, metade das motos vendidas 
foram flex, o que impacta também no consumo do 
etanol”, analisou Luciano Rodrigues. 

Futuro
Em relação aos próximos anos, as perspectivas de 

demanda por etanol e açúcar continuam positivas. No 
entanto, a produção precisará crescer. “O consumo 
de açúcar tem aumentado no mundo devido ao cres-
cimento da população, principalmente em países em 
desenvolvimento, que estão passando por um proces-
so de urbanização. Com isso, eles passam a consumir 
mais produtos industrializados e, consequentemente, 
açúcar também. Há uma mudança nos padrões de 
consumo quando se sai do campo para a cidade. Ou-
tro fator importante é que os Estados Unidos precisa-
rão de muito etanol para abastecer o mercado interno. 
Só de etanol avançado serão necessários 15 bilhões 
de litros a mais até 2022”, explicou o especialista.

Demandas por etanol e açúcar continuam aquecidas

Público acompanha as projeções para a safra 2012/2013
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GESTORES E COLABORADORES DA COPLANA 
VISITAM EMPRESA PARCEIRA

O corpo técnico da Coplana e 
membros da diretoria visitaram, 
no dia 4 de julho, a fábrica de 
defensivos agrícolas da empresa 
Ourofino Agronegócio, em Ube-
raba-MG. O objetivo foi conhe-

De acordo com Rodrigues, para suprir o mer-
cado doméstico e manter 50% de participação no 
mercado mundial, o Brasil terá que ampliar a pro-
dução em mais 15,7 milhões de toneladas de açú-
car até a safra 2020/2021.  

Como conclusão, o palestrante lembrou que 
são necessárias ações por parte do setor pú-
blico para manter a competitividade do etanol, 
tais como: desoneração tributária para o etanol; 
readequação da Cide/Combustível (Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico, que inci-
de sobre a comercialização de combustíveis); fi-
nanciamentos, para plantio de cana-de-açúcar e 
estocagem; incentivos à bioeletricidade; e trans-
parência na política de formação de preços da 
gasolina no longo prazo. Quanto ao setor privado 
são necessários ganhos de eficiência e produ-
tividade, além do desenvolvimento e difusão de 
novas tecnologias. 

cer a planta industrial, umas das 
mais modernas do país. 

“Ser um parceiro da Coplana 
nos enche de orgulho e de grati-
dão. Somos empresas brasileiras, 
comprometidas com o desenvol-

vimento do agronegócio do país e 
compartilhamos dos mesmos va-
lores, como ética, profissionalismo 
e inovação”, disse o representan-
te técnico de vendas da empresa, 
Romero Nocera. 

Luciano Rodrigues falou da importância de ações do governo e 
setor privado para expansão do setor sucroenergético
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A Coplana, a Socicana e o Sicoob Coope-
credi realizaram entre os dias 24 e 27 de 
setembro, a 25ª Sipat – Semana Interna 

de Prevenção do Acidente do Trabalho. As ativida-
des ocorreram em Guariba e Jaboticabal. O obje-
tivo é proporcionar aos colaboradores informações 
sobre prevenção e sensibilizá-los quanto à segu-
rança, acidentes no trabalho, cuidados no ambiente 
doméstico e hábitos para uma vida mais saudável.

A Sipat é um evento obrigatório previsto pelo go-
verno federal, através da Norma Regulamentadora 
5 do Ministério do Trabalho e Emprego. A Sema-
na é organizada pela Cipa - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, e conta com o incentivo 
das diretorias das três entidades. “Temos que pa-
rabenizar as três organizações pela confiança que 
depositam na Sipat. Os colaboradores participam 
da Cipa e valorizam também a empresa. Isso é 
muito gratificante para quem é dirigente”, disse o 
vice-presidente da Coplana e Socicana e dir. ad-
ministrativo do Sicoob Coopecredi, Roberto Cestari. 

“Tivemos maior participação dos colaboradores 
das três entidades. Esta semana mostra aspectos 
do nosso dia a dia ligados à prevenção de aci-
dentes através de brincadeiras e muito humor, o 
que facilita a transmissão da informação”, explicou 
o presidente da Cipa de Guariba, Gustavo Chioda. 

“A Coplana prioriza a segurança e a saúde do 
seu colaborador, investindo em treinamentos e in-
fraestrutura. Além disso, a Sipat serve para reforçar 
sobre a importância da segurança não só no tra-
balho como no ambiente doméstico”, falou o presi-
dente da Cipa de Jaboticabal, Anselmo de Almeida.  

Durante a semana houve apresentação de tea-
tro e palestras, além de aferição de pressão, teste 
glicêmico e sorteio de brindes. A palestra focou a 
prevenção a doenças cardíacas, renais, gastroin-
testinais e câncer. 

“No Brasil, temos 20 mil novos casos por ano 
de câncer de pênis, devido ao HPV [papiloma ví-
rus humano, contraído através de relação sexual], 

A

o que é muito pouco divulgado no nosso país. O 
HPV é um vírus um milhão de vezes menor que um 
milímetro e é difícil de ser detectado, pois demora 
a se manifestar. Já na mulher, o HPV pode evoluir 
para um câncer de colo de útero, segundo tipo de 
câncer que mais mata mulheres no mundo, atrás 
somente do câncer de mama”, explicou o biomédi-
co, Mauricio Brito. Outro grave problema, o infarto 
do miocárdio, é a doença que mais mata no mundo 
e uma das grandes causas é a ingestão exagerada 
de gordura animal. 

Homenagens
No encerramento da Sipat, no dia 27, a direto-

ria da Coplana homenageou os colaboradores que 
fazem parte da cooperativa há mais de dez anos. 
Dentre eles, os que têm mais anos de casa são 
Almir Mazzi (departamento administrativo da Uni-
dade de Grãos), com 33 anos de Coplana; Pedro 
Antonio Sgarbosa (departamento administrativo em 
Guariba), 28 anos; Francisco de Assis Politi (depar-
tamento comercial da Unidade de Grãos), 27 anos; 
Rodolfo Corradini Neto (área de apoio administrati-
vo-comercial de insumos e varejo de Guariba), 26 
anos; e Fernando José Durigan (departamento co-
mercial da Unidade de Grãos), 26 anos. Parabéns 
aos colegas de trabalho que estão há tanto tempo 
na Cooperativa. 

SIPAT 25ª SIPAT HOMENAGEIA 
OS MAIS ANTIGOS DE CASA

Atores mostram a necessidade do uso de EPIs
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ATR

A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entre-
gue durante o mês de Setembro de 2012.  O preço médio do kg de ATR para o mês de SETEMBRO, referente 
à Safra 2012/2013, é de R$ 0,4806.

O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado, 
destinados aos mercados interno e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de Abril a Setembro e 
os acumulados até SETEMBRO, são apresentados a seguir:

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, enquanto que os preços do açúcar de 
mercado externo (ABME e AVHP) e do etanol anidro e hidratado, carburante (EAC e EHC), destinados à indústria 
(EAI e EHI) e ao mercado externo (EAE e EHE), são líquidos (PVU/PVD).

Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos nos meses de Abril a Setembro e 
acumulados até SETEMBRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/12, são os seguintes:

CIRCULAR Nº 09/12 - DATA: 28 de setembro de 2012

CONSECANA
CONSELHO DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL

 DO ESTADO DE SÃO PAULO

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro

ABMI
56,44
54,59
55,12
56,96
56,08
50,00

ABME
46,24
50,08
48,07
43,43
43,32
43,19

AVHP
51,10
55,59
53,45
47,27
48,02
47,47

EAC
1259,70
1294,30
1234,00
1232,50
1198,70
1198,90

EHC
1191,40
1140,10
1082,80
1059,90
1041,70
1062,40

EAI
1321,20
1331,40
1340,70
1315,00
1277,80
1286,10

EHI
1217,90
1176,00
1114,80
1101,20
1078,20
1104,30

EAE
1230,96
1391,05
1375,88
1383,59
1347,07
1320,53

EHE
1434,51
1294,37
1370,20
1192,28
1150,17
1175,60

Acumulado 
Setembro 54,79 45,41 49,50 1235,32 1097,44 1312,61 1128,83 1353,92 1244,47

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro
Acumulado
Setembro

ABMI
0,5255
0,5082
0,5132
0,5303
0,5221
0,4655
0,5101

ABME
0,5367
0,5813
0,5580
0,5041
0,5029
0,5013
0,5272

AVHP
0,5908
0,6427
0,6180
0,5465
0,5552
0,5488
0,5723

EAC
0,4472
0,4595
0,4381
0,4376
0,4256
0,4256
0,4386

EHC
0,4414
0,4224
0,4012
0,3927
0,3860
0,3936
0,4066

EAI
0,4691
0,4727
0,4760
0,4669
0,4536
0,4566
0,4660

EHI
0,4512
0,4357
0,4130
0,4080
0,3995
0,4091
0,4182

EAE
0,4370
0,4938
0,4885
0,4912
0,4782
0,4688
0,4807

EHE
0,5315
0,4796
0,5077
0,4417
0,4261
0,4356
0,4611

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro

MÊS
Mês

0,4976
0,5109
0,4943
0,4702
0,4651
0,4583

Preço Médio do kg de ATR

Acumulado
0,4976
0,5066
0,5020
0,4922
0,4858
0,4806




