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EDITORIAL 

Prezado (a) Cooperado (a), 
Iniciamos o terceiro quadrimestre do ano 

com efervescência no setor. Diante de questões 
importantes ainda não resolvidas como a 
relação de preços entre gasolina e etanol, a 
cadeia produtiva “foi às ruas” para amplificar sua 
voz.  Nesta edição, há uma reportagem sobre o 
Ato Público realizado em Sertãozinho, que teve 
por objetivo estabelecer um marco regulatório 
para políticas púbicas alinhadas com a realidade 
do mercado. Sabemos que o favorecimento 
de um combustível fóssil, em detrimento do 
combustível renovável não tem ressonância 
com o desenvolvimento que o Brasil prega no 
exterior. E esperamos que o governo federal 
assim entenda. 

Em nossas entidades, o período é mais posi-
tivo. Com o aniversário de 50 anos da Coplana, 
completos em 2013, nossa proposta foi a realiza-
ção de eventos que marcassem a consolidação 
de um trabalho iniciado em 1963 e cuja amplitu-
de se estenderá ainda por outras décadas. 

Nossa intenção foi marcar a data oferecendo 
ao produtor ferramentas de grande valor 
agregado, que são as informações técnicas e 
de negócios, sem as quais há poucas chances 
de sustentabilidade. Assim, nesta edição o 
leitor poderá ver um pouco mais sobre a Feira 
de Negócios, o Encontro dos Produtores de 
Amendoim, o Ciclo de Palestras Técnicas e 
o Dia Nacional do Campo Limpo. Em todas 
as iniciativas, Coplana, Socicana e Sicoob 
Coopecredi estiveram juntas em uma parceria 
que foi ampliada por fornecedores, oferecendo 
condições diferenciadas para a aquisição de 
insumos e máquinas. 

Importante também é mais uma campanha 
lançada pelo Sicoob Coopecredi, que estimula 
o uso dos cartões de crédito, como uma 
ferramenta prática, segura, atual e que deve, a 
cada dia mais, fazer parte da rotina das famílias. 
E quando o assunto é desempenho, o Sicoob 
Coopecredi aparece nas primeiras colocações 
no Brasil e Estado de São Paulo, pelos resultados 
obtidos junto ao seu quadro social. O mais 
recente ranking foi divulgado nesse mês de 
setembro. 

E para fortalecer o trabalho no campo, 
trazemos uma reportagem relevante sobre o 
controle da “Cigarrinha das Raízes”, uma praga 
cuja infestação tem crescido em todo o Brasil e 
que se tornou mais um desafio a ser vencido por 
todos nós. 

Uma mensagem fundamental para o 
produtor é a de que nossas entidades estão 
sempre trabalhando para a elevação da 
qualidade e do profissionalismo em todas as 
áreas. Conhecendo a relações de mercado, 
devemos dizer ao produtor para, também 
em sua propriedade, manter o foco no 
gerenciamento dos custos. Sabemos das 
dificuldades, mas não podemos perder de 
vista a busca incansável pela informação, que 
devemos transformar em conhecimento prático, 
a melhoria tecnológica e a redução de custos.  O 
cenário do presente e futuro exige, no mínimo, 
atenção a esses três fatores. E nossas entidades 
estão ao lado do produtor nisso. Portanto, não 
hesitem em procurar nossos técnicos e gestores 
para que juntos possamos trilhar caminhos que 
continuem a nos levar para resultados positivos. 
Boa leitura. 

PeRíODO De 
efeRvescência
nO seTOR

Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Presidente Coplana
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“A iniciativa busca uma aproximação maior entre o associado, a Associação e 
a usina para que cada um consiga entender os problemas e dificuldades do 
outro. Também queremos descobrir em que a Associação poder auxiliar o 
produtor diante das constantes mudanças do processo produtivo”, destacou 
o presidente da Socicana, Delson Palazzo. 

Para a elaboração do planejamento estratégico, a Socicana contratou 
a Markestrat, empresa especializada em marketing e estratégia, que 
entrevistou diretores, conselheiros de Administração e Fiscal, associados  e 
diretores  de usinas. Além disso, pesquisou a estrutura de outras associações 
no Brasil e exterior.  

“O plano é desdobrar agora nos serviços, nas atividades de comunicação 
e na estruturação da base de dados em relação aos associados. Isso tudo 
é o que vai fazer o ajuste para ela chegar em 2017 do jeito que espera, 
contemplando todos os associados, com uma representatividade e 
legitimidade ainda maiores no setor”, disse um dos diretores da empresa, 
Luciano Castro. 

“O Planejamento Estratégico mostra uma maneira de pensar o que está 
dando certo e errado na vida de uma associação e, com base em exemplos 
nacionais e internacionais, você jogar a associação cinco, dez anos para 
frente e ver o que pode se fazer para melhorar a condição do seu associado”, 
explicou o também diretor da empresa, Marcos Fava Neves. 

SoCICANA 
discute seu novo planejamento estratégico
Objetivo é conquistar uma condição melhor para a produção do associado até 2017

Frente às mudanças do setor su-
croenergético e buscando a susten-
tabilidade da Associação e de seus 
associados, a Socicana promoveu, 
nos dias 30 de julho e 28 de agosto, 
dois workshops com a participação 
dos Conselhos de Administração e 
Fiscal para definir o planejamento 
estratégico para os próximos anos. 

O objetivo foi realizar uma 
profunda discussão sobre os 
problemas enfrentados na 

produção de cana e estabelecer 
ações para o desenvolvimento 
sustentável e a conquista de uma 
situação melhor até 2017. Dentre os 
temas discutidos: crise financeira do 
setor, falta de mão de obra técnica 
e gerencial, sucessão, possibilidade 
de diversificação de culturas em 
áreas não mecanizáveis, pressões 
ambientais, enfraquecimento dos 
pequenos produtores, mudanças 
no plantio e colheita e organização 

dos produtores em consórcios de 
trabalho. 

O planejamento permitirá traçar 
estratégias em função das variáveis 
em diferentes cenários, gerenciando 
riscos e identificando oportunidades 
futuras. O atual momento do setor 
é marcado por turbulências, como, 
por exemplo, aumento dos custos 
de produção e necessidades de 
políticas públicas claras.

DENTRE AS METAS DISCUTIDAS PELA SoCICANA, ESTão: 
• defender a sustentabilidade dando suporte aos negócios dos fornecedores;
• ampliar o quadro e a participação dos associados; 
• promover  os consórcios, estimulando o trabalho associativo; 
• formar um banco de dados sobre a produção; 
• elevar o nível técnico da produção dos associados para a produtividade e rentabilidade, 

principalmente sob a ótica da certificação Bonsucro.
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SOCICANA

Setor sucroenergético protesta contra 
política do governo federal 
Preço pago pelo etanol inviabiliza a produção.

E ntidades, representantes de 
classe, lideranças políticas e 
produtores rurais participaram, 

em 30 de agosto, do Ato Público em 
Defesa da Cadeia Produtiva Sucroe-
nergética, durante o encerramento 
da 21ª Feira Internacional de Tecno-
logia Sucroenergética (Fenasucro). A 
manifestação aconteceu no Teatro 
Municipal de Sertãozinho e reuniu 
mais de 600 pessoas. 

A Socicana, com apoio da 
Coplana, organizou a participação de 
associados, produtores de Guariba, 
Jaboticabal, Dumont, Pradópolis 
e Taquaritinga se posicionaram 
usando faixas com críticas à atual 
política de benefício à gasolina em 
detrimento do etanol. 

Para o presidente da Socicana, 
Delson Palazzo, a política gera pre-
juízos tanto para o setor sucroener-
gético, como para o governo federal 
e a própria Petrobras. “O setor su-
croenergético vai sucumbir diante 
de uma política desastrosa, e desta 
forma, o país perde em empregos, 

geração e distribuição de renda e 
arrecadação de impostos. Outra 
consequência é a concentração do 
setor nas mãos de grandes grupos 
internacionais”, conclui Delson.

Entre as autoridades estavam a 
secretária estadual de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo, Mô-
nika Bergamaschi, representando 
o governador Geraldo Alckmin, e o 
secretário estadual de Gestão Pú-
blica, Davi Zaia, além de deputados 
estaduais e federais e prefeitos da 
região. 

Durante o evento, foi elaborada 
uma carta de reivindicações ao 
governo federal, cobrando a criação 
de um marco regulatório do setor 
com medidas para amenizar a 
crise que se estende desde 2008. 
Nos últimos anos, cerca de 40 
usinas encerraram suas atividades 
e, nesta safra, ao menos mais dez 
podem seguir o mesmo caminho. 
A carta será enviada à presidente da 
República, Dilma Rousseff.

Socicana

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA - 15-02-51

Segundo o documento, 

as dificuldades não se 

restringem aos produtores, 

mas a toda cadeia produtiva. 

Como demanda vital, o 

documento cita “Estender ao 

etanol tra
tamento isonômico 

[igualdade de condições] na 

formação de preços que se dá 

à gasolina, ou desatrelar seus 

preços, oferecendo isonomia 

de mercado aos fornecedores 

dos dois combustíveis”. 

Cresce a voz do 
setor: associados de 
Guariba, Jaboticabal, 
Dumont, Pradópolis e 
Taquaritinga ajudam a 
fortalecer o movimento
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o deputado federal, Arnaldo Jardim, enumerou os 
problemas. “Quando o setor sucroenergético não vai 

bem, toda a economia da nossa região, do nosso 
estado e do país sofre. Os industriais investiram 

e superaram os desafios da logística. Aí vem 
o governo e faz uma política de preços que 
compromete um dos maiores ativos que o 
Brasil possui, o etanol. É inconcebível.”  

“É impressionante dizer que uma intervenção do 
governo desequilibrou os preços relativos dos combustíveis, 

congelando os preços da gasolina, depois retirando a 
Cide [Contribuição sob Intervenção no Domínio 

Econômico] da gasolina, levou a quebrar 40 
usinas, 20 que estão em recuperação judicial. 
Enfim, um estrago nacional causado pelo 
próprio governo”, apontou o deputado 
federal, Mendes Thame. 

“O setor vive um momento tenso, porque tem uma 
perspectiva de aumento de safra e, ao mesmo 

tempo, de fechamento de indústrias. É uma 
situação esquizofrênica, mas é a pura realidade, 
dado ao desarranjo do custo de produção e 
a remuneração da cadeia produtiva”, disse o 
deputado federal, Duarte Nogueira.

DENTRE AS ENTIDADES qUE ASSINARAM A CARTA, ESTão: 
• Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul (Orplana ), 
• Sociedade Rural Brasileira (SRB), 
• União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), 
• União dos Produtores de Bioenergia (Udop) e 
• Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e 

Biocombustíveis (Ceise Br).

Municípios 
brasileiros

Usinas Fornecedores de 
cana

Indústrias de base

De trabalhadores 
no setor

Os indicadores da safra 2013/2014 
apontam para um volume recorde 
em moagem de cana-de-açúcar no 
Centro-Sul do país – 590 milhões 
de toneladas. No entanto, o setor 
não terá recursos para investir 
no próprio crescimento. “Não 
podemos continuar a produzir e, 
por consequências, tanto climáticas, 
como de medidas do governo, como 
é o subsídio da gasolina, arcar com 
os prejuízos. Estamos lutando por 
um produto que é brasileiro e ajuda 
a economia do nosso país”, disse o 
presidente da Orplana (Organização 
de Plantadores de Cana da Região 
Centro-Sul do Brasil), Manoel 
Ortolan.

2,5
milhões

400 80mil 4mil 600

Ato reúne produtores e usinas

Faixa descreve a contradição
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ENCONTRO
ORPLANA

XIII Encontro Anual da Orplana
Críticas ao Governo Federal e apresentação do CAR foram destaques

A Orplana - Organização de 
Plantadores de Cana da Região 
Centro-Sul do Brasil -, realizou, no dia 
30 de agosto, seu décimo terceiro 
encontro anual, na Canaoeste, em 
Sertãozinho. Produtores integrantes 
da Socicana, Coplana e Sicoob 
Coopecredi prestigiaram o evento, 
além de membros de Associações 
de todo o Centro-Sul. 

O evento contou com casa cheia. 
O presidente da Organização, Ma-
noel Ortolan, comentou sobre o 
momento vivido pelo setor e a ne-
cessidade de posicionamento junto 
ao governo. Participaram lideranças 
políticas como o deputado estadual 
Welson Gasparini e os deputados 
federais Arnaldo Jardim, Nogueira 
Junior e Mendes Thame, além da 
secretária de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado, Mônika Berga-
maschi. 

Os discursos foram unânimes 
quanto à necessidade de políticas 
públicas que viabilizem a produção 
de etanol, visto que o governo 
federal prejudica o setor ao 
beneficiar a gasolina, combustível 
não renovável.

Ao final do encontro, a secretária 

Mônika Bergamaschi e o Secretário 
Adjunto do Meio Ambiente, Rubens 
Rizek, apresentaram o SiCAR - 
Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural - que tem por objetivo receber, 
gerenciar e integrar os dados do CAR, 
cadastrar e controlar as informações 
dos imóveis rurais. Essas informações 
se referem a perímetro e localização, 
remanescentes de vegetação nati-
va, áreas de interesse social e de 
utilidade pública, além de Áreas de 
Preservação Permanente, Áreas de 
Uso Restrito, áreas consolidadas e 
Reserva Legal.

As informações do Estado de São 
Paulo irão compor o CAR nacional 
quando este sistema estiver em fun-
cionamento, e esta é uma exigência 
oriunda do Novo Código Florestal. 

Antes de acessar o sistema, 
o produtor deve procurar pela 
Socicana para orientações. Por exem-
plo, a questão da discriminação da 
Reserva Legal ainda gera polêmica 
com diversos entendimentos 
conflitantes. Por isso, é importante 
buscar informações junto à 
associação para uma avaliação 
específica, junto ao Departamento 
Jurídico.

No evento, o governo do estado 
apresentou o SiCar - Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural, 
mas antes de acessar o site da 
Secretaria de Meio Ambiente, 

o produtor deve procurar 
orientações junto à Socicana.
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9 Fazendo Mais pelo Campo

Conheça também outras soluções FMC para cana:

Desafi os mudam. A jornada continua.

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e 
siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Utilize sempre os 
equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores 
de idade. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos 
de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

BORAL. Atual como nunca.
Efi ciente desde sempre.

Quando o desafi o é fazer 
a conta fechar, leve em 
consideração tudo isso.

• Canavial no limpo do 
plantio à colheita

Quando o desafi o passou 
a ser o residual,  ele entregou 

os melhores resultados.

• Amplo espectro de controle: 
especialista em folhas largas

Quando o manejo de folhas 
largas ganhou  importância, 

ele encontrou a melhor saída.

Quando a tiririca 
era uma ameaça, 
ele foi a solução.

• O melhor controle de 
tiririca do mercado

fmcagricola.com.br
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ASSoCIADo (A), 

O Sicoob Coopecredi 
acaba de lançar a sua campanha 

“ComPra Premiada SiCooBCard”. 

Comece a participar hoje e tenha muitas 
chances de ganhar. 

Podem participar da campanha Compra Premiada todos os associados portadores dos cartões 
de crédito e débito vinculados ao Sicoob Coopecredi.

a CamPaNHa é vÁlida até 30 de NovemBro de 2013.

Serão sorteados: 1 TV LCD 32’’, 1 Tablet, 1 iPad Mini Wi-Fi 16GB White (Model A1432) e 4 (quatro) 
prêmios de R$ 800,00 cada em crédito na fatura.

Para participar do sorteio, o associado deve realizar compras na função crédito ou débito com 
um dos cartões Sicoobcard participantes, informar, no verso do comprovante, o nome, número 
da conta, telefone de contato e número de CPF do titular e depositá-lo na urna promocional.

• Compras com cartões adicionais também serão válidas, desde que 
contenham os dados do titular no comprovante.

• Serão aceitos comprovantes de compra de qualquer valor.
• As urnas estão disponíveis nos PAs (Postos de Atendimento) do 

Sicoob Coopecredi.
• Os sorteios ocorrerão no dia 17/12/2013 na Sede do Sicoob 

Coopecredi.
• A entrega dos prêmios ocorrerá em até 30 dias após a realização 

do sorteio.
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CAMPO LIMPO

A Coplana comemorou nos dias 
16 e 19 de agosto, o Dia Nacional 
do Campo Limpo. O objetivo é 
promover uma sensibilização, junto 
à sociedade, sobre o trabalho de 
logística reversa de embalagens 
de defensivos. A organização é 

do Inpev (Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens 
Vazias), junto com as centrais de 
recebimento de embalagens. 

A Cooperativa possui a primeira 
Central, criada em 1994. As embala-
gens recicladas transformam-se em 

conduíte corrugado, cordas, barricas 
de papelão, caixa de fiação elétrica, 
embalagens de defensivo agrícola e 
diversos materiais usados na cons-
trução civil. 

CAMPO LIMPO 
comemora 250 mil toneladas

NúMERoS DA CENTRAL DA CoPLANA 
Atualmente, a média de recebimento é de 600 
toneladas/ano. No total, do início do trabalho, 
em 1994, até hoje, a Coplana já recolheu 10.200 
toneladas. 

1.500 ESTUDANTES 
No dia 16 de agosto, a Central 

da Coplana recebeu professores, 
diretores de escola, membros dos 
governos municipais e estudantes 
para a apresentação dos resultados. 

No dia 19 de agosto, 1.500 

estudantes do 3º ao 5º ano do ensino 
fundamental de Guariba, Dumont, 
Pradópolis, Jaboticabal, Santa 
Ernestina e Motuca participaram das 
atividades na Cooperativa. 

ÍNDICES DE DESTINAção 
CoRRETA
Brasil   94%
Alemanha  77%
Canadá  73%
Japão  50%
Espanha  45%
Polônia  45%
Austrália  30%
Estados Unidos  30%

CAMPo LIMPo 
Nos primeiros meses de 2013, o Sistema Campo 
Limpo bateu um marco histórico: desde a criação 
desse modelo, em 2002, mais de 250 mil toneladas 
de embalagens foram destinadas corretamente. 
Atualmente, 94% das embalagens plásticas primárias 
(que entram em contato direto com o produto) são 
devolvidas  pelos agricultores brasileiros. O Brasil é 
referência mundial.
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Todas as marcas utilizadas neste material são marcas ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, 
utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ou uma de suas subsidiárias, sob licença.

O Brasil avança com a ajuda do seu trabalho. E para que a sua produção não encontre barreiras, oferecemos a você a mais alta
tecnologia em óleos lubrificantes, criada para aumentar o desempenho das suas máquinas e garantir o máximo de proteção para
os seus motores. Produzindo mais e melhor, suas safras podem render cada vez mais frutos. Pra você e para milhões de brasileiros.

mobil.cosan.com.br

Um óleo feito para transformar
suas safras em cifras.

ESSO_0040_PG015_Mobil_AGRICOLA_210x280.indd   1 9/13/13   7:03 PM
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CAPA

Perdas na cana 
podem superar 
60% dependendo 
da infestação.

Com o avanço da colheita da ca-
na-de-açúcar crua nos últimos anos, 
a cigarrinha das raízes (Mahanarva 
fimbriolata) passou a ser uma das 
principais pragas dos canaviais. 

A palha, que antes era queimada, 
agora fica no campo, cobrindo o solo 
e mantendo umidade e temperatura 

todo cuidado com a 
cigarrinha das raízes

favoráveis ao desenvolvimento da 
praga, que hoje está presente em 
diversas regiões produtoras, com 
elevadas populações no Centro-
Sul e Nordeste do país. Por seu 
grande poder de destruição, causa 
danos severos à produtividade e à 
qualidade da matéria-prima. Além 
da cana, ataca capins e gramas. 

  Segundo o professor dou-
tor do Departamento de Fitos-

sanidade da Unesp de Jabo-
ticabal, Odair Fernandes, o 

sucesso do controle está na 
amostragem bem feita logo 
no início das chuvas. “Esta 
praga é muito mais severa 
que a broca-do-colmo e 
pode comprometer tanto a 

produção no campo (redu-
ção da TCH) como a qualidade 

do açúcar na usina.”
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Os machos das cigarrinhas apresentam 
coloração vermelha, normalmente com faixas 
pretas no dorso e vivem aproximadamente 17 
dias. Já as fêmeas são mais escuras (marrom-
avermelhadas) e vivem 22 dias em média. 
Depositam de 310 a 380 ovos na palhada e 
subsuperfície do solo, sendo que 98% deles 
ficam próximos ao colmo da cana. Em época 
seca, os ovos estão em diapausa (interrupção 
do desenvolvimento). Sendo assim, a eclosão 
das ninfas ocorre somente no início das chuvas. 

Manejo

Em condições de temperatura 
e umidade altas, depois de 20 dias 
da postura, essas ninfas atacam 
as raízes, alimentando-se na base 
do colmo, onde sugam a seiva, 
nutrientes e água por cerca de 30 
dias. Isso provoca desnutrição e 
desidratação da planta, em pleno 
período de chuvas, causando 
amarelecimento e secagem das 
folhas. 

As ninfas são protegidas 
por uma espuma branca densa 
(semelhante à espuma de sabão) na 
base da touceira. O ciclo biológico 
é de aproximadamente 60 dias, o 
que possibilita até três gerações da 
praga a cada safra.

Os adultos também causam 
danos e vivem na parte aérea da 
planta. Ao sugarem a seiva das 
folhas, injetam saliva nos estomas, 

onde ficam estocadas a água e 
substâncias que se transformarão 
em nutrientes para a planta durante 
a fotossíntese. A saliva, liberada 
pelas ninfas e adultos, possui 
enzimas e aminoácidos que ajudam 
na ingestão do alimento e é tóxica 
para a planta, causando necrose 
nos tecidos foliares e radiculares.

Com a expansão da 
mecanização da colheita 
de cana crua e aumento 

da população da praga, o controle 
biológico perdeu eficiência se 
comparado ao químico. Hoje, 
no mercado existem inseticidas 
que além do controle da praga, 
geram um efeito fisiológico na 
cultura”, explicou o agrônomo da 
Coplana, regional de Jaboticabal, 
Eduardo Pacífico.

Em áreas com infestações de 
cigarrinha, o produtor deve ser 
criterioso. O controle biológico 
é uma opção, com a aplicação 
do fungo Metarhizium anisopliae 
(chamado também de fungo-verde), 
na dose mínima de 200 gramas por 
hectare de fungo puro. O produto 

atinge ninfas e adultos. No entanto, há restrições ao método, 
principalmente quanto ao clima, como umidades elevadas e 
temperaturas entre 25°C e 27°C. Em locais de alta infestação, a  
aplicação deve ser feita à tarde ou à noite. 

O controle químico é a ferramenta mais eficiente no 
programa de manejo da cigarrinha, especialmente em 
canaviais colhidos a partir de agosto, já que sofrem maiores 
danos em relação aos de início da safra, em abril. 
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Adultos infectados pelo fungo 
Metarhizium anisopliae

Ninfas de cigarrinha
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LEVANTAMENTo PoPULACIoNAL

O levantamento serve para 
identificar onde, quando e qual 
manejo será o mais eficiente, 
minimizando prejuízos. É realizado 
cerca de 20 dias após o início das 
chuvas da primavera (meados de 
setembro e início de outubro), 
depois de um acumulado de 60 a 
70 mm, quando surgem as primeiras 
ninfas (1ª geração). 

Normalmente, são amostrados 
dois pontos por hectare, sendo 
cada ponto constituído por dois 
metros de sulco. Em cada ponto, é 
preciso contar o número de adultos 
nas folhas. Em seguida, afastar a 
palha entre os colmos, alcançando 
a entrelinha, onde se encontram os 
pontos de espuma. Nesta etapa, é 
preciso contar as ninfas e adultos 
nas raízes. 

O início do controle químico 
é definido a partir de duas a três 
ninfas por metro linear de cana, 
geralmente a partir da segunda 
quinzena de outubro. 

Em áreas de terceiro corte em 
diante, especialmente as que rece-
beram controle químico no período 
anterior à ocorrência da praga, são 
necessários levantamentos quin-
zenais. Neste caso, deve-se adotar 
controle somente quando as popu-
lações atingirem mais de três ninfas 
por metro linear até a primeira quin-
zena de janeiro.

Da segunda quinzena de janeiro 
em diante, com canavial acima 
de seis meses, o produtor deve 
controlar somente populações 
superiores a oito ninfas por metro 
linear. Para cana com menos de 
seis meses, recomenda-se controlar 
mesmo com infestações baixas. 

“O monitoramento populacional 
das cigarrinhas é primordial para 
definir o melhor momento para o 
controle. A partir disso, podemos 
recomendar a dose para se obter 
a melhor performance”, lembra 
Pacífico.  

O cooperado de 
Jaboticabal, 
Antonio 
Bellodi, 
identificou 
a presença 
da 
praga na 
propriedade 
há oito anos 
e, desde então, 
faz regularmente os 
levantamentos populacionais e 
aplicações químicas conforme 
as recomendações da equipe 
técnica da Coplana. “Na 
safra 2012/2013, tive uma 
produtividade média de 100 
toneladas por hectare em oito 
cortes. Eu usei um inseticida 
que além de combater 
a cigarrinha, aumenta a 
produtividade da cana.”
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PREJUÍzoS Dentre os principais prejuízos causados pela praga, estão: 

“O ataque da cigarrinha das raízes também pode promover o escurecimento do açúcar 
produzido [aumento do valor ICUMSA], a redução do seu teor de sacarose (pol) e o 
aumento da umidade. Estes parâmetros interferem na qualidade do produto final e 
têm impacto direto no seu valor de mercado”, acrescentou o engenheiro agrônomo e 
cooperado José Antonio Rossato Junior, cujos resultados foram obtidos em sua tese 
de doutorado pela Unesp de Jaboticabal. 

O termo ICUMSA é a sigla para Comissão Internacional para Métodos Uniformes de Análise 
de Açúcar. Quanto mais baixo esse índice, mais claro, ou mais branco, é o açúcar. À medida que o açúcar 
adquire coloração mais escura, o índice aumenta e influencia a compra, quando o consumidor pode optar 
por um açúcar “mais branco”.
Dependendo do nível de infestação, a cana pode secar, com aspecto de queimado, ou até mesmo pode 
ocorrer a morte da planta. As perdas podem ser superiores a 60%.  

Extração de água e nutrientes das raízes pelas ninfas; 
Diminuição do teor de açúcar nos colmos; 
Aumento do teor de fibras; 
Maior número de colmos mortos; 
Maior dificuldade na recuperação do açúcar devido ao aumento 
do teor de contaminantes, o que influencia a fermentação.

Testemunha Cigarrinha 
(9,2 ninfas/m)
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Consequência do 
ataque de cigarrinha

Cigarrinha promovendo 
alteração na cor do açúcar

VEG-X400
A GoTA CoM MAIS

EFICIÊNCIA
Metribuzin

700 WG

· Formulação WG

· Produto mais concentrado

· Alta seletividade para cana

www.uplbrasil.com.br

Untitled-4   1 16/09/13   12:05
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1ª Feira Coplana de negóCios e 
3º enContro dos produtores de amendoim

Os eventos fazem parte do calendário comemorativo 
dos 50 anos da Coplana

A 1ª Feira Coplana de Negócios, 
realizada em Jaboticabal, nos dias 
21 e 22/8, marcou uma nova fase 
na estratégia de comercialização da 
Cooperativa e também o fortaleci-
mento da parceria com cooperados 
e fornecedores. Com a participação 
de 40 empresas, a feira disponibili-
zou insumos, máquinas e defensivos 
agrícolas, principalmente para as cul-
turas de cana-de-açúcar, amendoim, 
milho e soja, produtos para o manejo 
animal, peças e marca própria. 

Com a necessidade crescente de 
equilibrar receita e despesas, o supe-
rintendente da Coplana lembrou do 
desafio da competitividade. “Precisa-

mos enfrentar com clareza as ques-
tões de produtividade, qualidade e 
custo. A equipe Coplana está alinha-
da com esse objetivo.” 

A Feira também faz parte da 
estratégia do Setor Varejo de retomar 
a venda de implementos e máquinas 
agrícolas com parcerias que 
favorecem a negociação. “Superou 
as expectativas na concretização 
dos negócios, e a Coplana já está 
trabalhando no evento do ano que 
vem, quando oferecerá novidades 
para as culturas, no sentido de 
agregar valor para o cooperado”, 
afirmou o gerente Comercial de 
Insumos, Ednel Constant. 

Por integrar marcas de grande 
porte, o evento foi uma oportuni-
dade para o produtor adquirir pro-
dutos em condições diferenciadas 
e conhecer novas tecnologias. “O         
cooperado pôde ver o ambiente 
que foi criado, com um atendimento 
bem organizado pelos agrônomos”, 
afirmou Amauri Frizzas, gerente da 
Área Técnica e Ambiental. Para o ge-
rente do Setor Varejo, Cezar Cimatti, 
a avaliação foi positiva também en-
tre os fornecedores. “Estamos tendo 
contato das empresas para reserva 
de espaço para o próximo ano. A Fei-
ra deve entrar no calendário oficial 
da Cooperativa.”

MARCA PRóPRIA
Dentro da política de expansão, a 
Cooperativa está fortalecendo a 
linha de produtos marca própria, 
como coturnos e botinas de 
segurança, rações para cães e para 
equinos, além de vedantes para 
pneus agrícolas e rodoviários. 

Produtor teve acesso a novas tecnologias
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1ª Feira Coplana de negóCios e 
3º enContro dos produtores de amendoim

Para contribuir com a produtividade no campo, a Coplana está investindo também em serviços 
técnicos, com resultados imediatos. Este é o caso do Aplique Certo, projeto em que há inspeção 
e certificação de pulverizadores para redução dos custos e garantia de aplicação adequada. Em 
média, o produtor pode reduzir o consumo de defensivos em 35%, e o atendimento não tem 
custos ao cooperado. Já o Carta de Solos e Ambientes de Produção Edafoclimáticos oferece, 
ao cooperado, o caminho da agricultura de precisão. As informações obtidas por meio da avaliação 
do potencial dos solos existentes na propriedade e dos fatores do ambiente de produção permitem 
uma melhor alocação das variedades. Para participar de qualquer um dos projetos, o produtor 
deve entrar em contato com a Área Técnica e Ambiental - (16) 3251-9304.

SERVIçoS

Reunião de 40 marcas permitiu melhor negociação
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AMENDOIM

Junto à Feira, no dia 22 de 
agosto, aconteceu o 3º Encontro 
dos Produtores de Amendoim, 
que apresentou a palestra técnica 
“Amendoim Alto-Oleico: uma nova 
opção de plantio”, ministrada por 
Joan Soave, melhorista genético 
e diretor da Criadero “El Carmen” 
da Argentina, uma das empresas 
líderes no desenvolvimento e 
promoção desse tipo de grão. 
Participaram cerca de 400 pessoas, 
dentre produtores e familiares. 

“A cada dia, há uma demanda 
maior por amendoim. O desafio hoje 
é ingressar no mundo do amendoim 
alto-oleico”, disse Soave. 

A safra 2013/2014 marca a 
multiplicação de sementes para 
o primeiro plantio comercial da 
variedade granoleico, com alto teor 
de ácido oleico, o que prolonga 
a vida de prateleira do produto e 
atende a uma demanda dos clientes.

“O amendoim alto-oleico é o que 
há de mais novo, é o progresso, o 
presente e o futuro. Observamos que 
ao passar dos anos, os compradores 
e consumidores mundiais de 
amendoim estão solicitando esse 
grão”, comentou o palestrante. 

Para os produtores, os benefícios 
são maior produtividade e ciclo de 
produção de 125 a 130 dias, o que 
permite o perfeito casamento na 
rotação de cultura do amendoim 
com a cana. O grão também tem 
maior tolerância à seca, maior 
uniformidade e produtividade, 
segundo o especialista.

3º enContro traz o grão 
alto-oleiCo

“a cada dia, há uma 
demanda maior por 
amendoim. o desafio hoje 
é ingressar no mundo do 
amendoim alto-oleico”, 
disse Soave.

Alto-oleico: 
maior tempo de 
prateleira e maior 
benefício à saúde

Área de cultivo na Argentina
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ENXERGA LONGE

SERÁ QUE
A CANA ?

Com determinados estímulos,  

parece até que a cana consegue enxergar 

novos horizontes, mostrando-se mais 

resistente e produtiva. Este é o trabalho 

da Stoller: ajudar as plantas a lidar com o 

estresse e expressar todo o seu potencial 

genético, produzindo mais.

Descubra como ativar o poder das 

suas plantas: acrescente Stoller. 

138x108_cana.indd   1 09/09/2013   16:42:45
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2013

Informamos que o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, 
de 30 de junho de 2013, está disponível no site www.coopecredi.com.br
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www.heringer.com.br
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parece até que a cana consegue enxergar 

novos horizontes, mostrando-se mais 

resistente e produtiva. Este é o trabalho 

da Stoller: ajudar as plantas a lidar com o 

estresse e expressar todo o seu potencial 

genético, produzindo mais.

Descubra como ativar o poder das 

suas plantas: acrescente Stoller. 
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CICLO DE 
PALESTRAS

A Coplana iniciou, no dia 6 
de agosto, o 5º Ciclo de Palestras 
Técnicas, em Jaboticabal, com o 
tema “Família, Sucessão e Sucesso”, 
ministrado pelo professor de 
Antropologia, Marins Filho. Em sua 
quinta edição, o evento conquistou 
um público heterogêneo. Além de 

cooperados, estavam presentes as 
esposas e os filhos, interessados 
em conceitos para enfrentar os 
desafios da sucessão. A Cooperativa 
abriu os eventos de seus 50 anos 
com uma apresentação  que trouxe 
ferramentas práticas para a família.

Um dos palestrantes mais 
requisitados do Brasil, Marins falou 
das diferenças entre herdeiro e 
sucessor. O herdeiro é aquele 
que recebe os bens materiais. 
Já o sucessor dá continuidade à 
atividade, não necessariamente 
ou exclusivamente a algo material. 
“Temos de formar filhos que sejam 
sucessores de nosso legado e líderes 
no mundo do trabalho”, destacou. 
Esta responsabilidade dos pais é 
tida como único caminho para a 
perenidade dos negócios e não 
pode ser terceirizada ou adiada.

HERDEIRO x SUCESSOR

Ele cita ainda um dos 
grandes problemas atuais que 
é a dificuldade de interação. “O 
sucessor deve ser formado nas 
habilidades de trabalhar em time, 
respeitar opiniões, compreender a 
diversidade humana. A habilidade 
de liderar times reais é fundamental 
para o sucesso de um gestor 
moderno. É preciso ensinar nossos 
sucessores a gostar de gente.”

O professor alertou que a 
formação acadêmica não pode ser 
desprezada. “Para nos darmos bem 
na vida, temos de ter habilidades 
básicas, como noções gerais em 

português, línguas, matemática, 
geografia e outras disciplinas. 
A partir disso, aprofundamos o 
conhecimento em áreas que temos 
mais afinidade, porém saber um 
pouco de tudo é fundamental.” 

Outro conceito discutido foi o 
de que as empresas são criadas 
não só para o lucro, mas também 
para servir à sociedade. Este é 
um conhecimento alinhado com 
os princípios cooperativistas da 
responsabilidade socioambiental e 
também com a prática da Coplana, 
Socicana e Sicoob Coopecredi, o 
que diferencia o setor no mercado.

“Temos de 
formar filhos 
que sejam 
sucessores de 
nosso legado e líderes 
no mundo do trabalho”, 
destacou Marins.

Ciclo de Palestras Técnicas discute 

sucessão, competitividade e MPB
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No dia 14 de agosto, a palestra 
foi com o professor Lino Rodrigues 
Filho, mestre e doutor, com formação 
em Engenharia de Produção pela 
Universidade de São Paulo. Ele 
defende que tão importante quanto 
os princípios cooperativistas são os 
conceitos de empreendedorismo. 
“As cooperativas modernas têm 

um espírito empreendedor mais 
avançado. Então, se eu pudesse fazer 
uma comparação, não confundiria 
cooperativismo com paternalismo. A 
proposta moderna é pegar o que há 
de bom no espírito cooperativista e 
tratá-lo com uma visão empresarial, 
aí você ganha muita força”, afirmou.

Um tema que despertou 
grande interesse foi o plantio de 
“Mudas Pré-Brotadas” de cana-de-
açúcar. O assunto foi apresentado 
pelo pesquisador do IAC, Mauro 
Alexandre xavier, no dia 29 de 
agosto.

O novo sistema consiste em 
uma tecnologia de multiplicação 
de mudas de cana. Segundo o 
pesquisador, o modelo aumenta a 
eficiência e os ganhos econômicos 
na implantação de viveiros, replantio 
de áreas comerciais, além de áreas 
de renovação e expansão. 

No lugar dos colmos, utilizados 
no sistema tradicional de plantio, 

COMPETITIVIDADE

MPB  - O RETORNO À 
FORMAÇÃO DE VIVEIROS? 

“É uma nova opção que o setor tem no 
sentido de promover uma melhor formação 
dos seus viveiros de cana-de-açúcar”, 
destacou Mauro Xavier.

“a proposta moderna é 
pegar o que há de bom 

no espírito cooperativista 
e tratá-lo com uma visão 

empresarial, aí você ganha 
muita força”, afirmou Lino 

Rodrigues.

surgem as mudas pré-brotadas, 
produzidas a partir de cortes 
denominados “minirrebolos”, onde 
se encontram as gemas. Após o 
corte, as gemas passam por uma 
seleção e tratamento com fungicida. 
Feito isso, são colocadas em caixas 
de brotação, para a formação de 
mudas em tubetes. Dentre os 
benefícios, maior uniformidade 
nas linhas de plantio e redução de 
falhas no sistema convencional na 
implantação do canavial; menor 
quantidade de mudas a serem 
transportadas para o campo; maior 
fitossanidade, já que as mudas 
passam por um tratamento no 

momento de sua produção. 
O novo modelo, lançado pelo 

IAC, permite diminuir a quantidade 
de mudas em relação ao sistema  
convencional de plantio. No sistema 
tradicional, o consumo de mudas 
varia de 18 a 20 toneladas por 
hectare, enquanto no sistema MPB 
são necessárias duas toneladas, 
redução de até 90%. 

A técnica pode ser utilizada por 
pequenos produtores de cana, uma 
vez que exige somente a formação 
de viveiros para multiplicação rápida. 
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FESTAGRI

A Festagri – Festa do Dia do 
Agricultor, completou 20 anos, 
em um evento de quatro dias 
de duração, regado a shows, 
palestras, doações e homenagens a 
produtores que se destacaram por 
sua atuação no setor. 

O evento ocorreu na Associação 
Nipo Brasileira, de 24 a 26 de julho 
e, no sábado, 27/7, houve a missa na 
paróquia Nossa Senhora Aparecida. 
Todos os dias da Festagri contaram 
com grande participação do público. 

Famílias inteiras estavam presentes, 
unindo diversas gerações. 

Na primeira noite, a palestra 
motivacional com o consultor Omar 
Hennemann foi sobre a valorização 
do ser humano e a busca pela 
felicidade, através de coisas simples 
como os momentos familiares e 
entre amigos. 

Na mesma noite, a Comissão 
Organizadora, presidida pelo 
produtor rural Antoninho Penariol, 
entregou uma doação à Fundação 

SOBECCan - Hospital de Câncer de 
Ribeirão Preto -  no valor de R$ 40 
mil, em uma ação entre os próprios 
agricultores. A doação contribuirá 
para a manutenção dos serviços 
e investimentos em melhorias. Os 
irmãos Fábio e Ivan Trevisoli, em 
memória do pai, Laerte Trevisoli, 
coverteram em dinheiro, uma moto 
obtida em sorteio e também fizeram 
uma doação ao hospital, no valor de 
R$ 4.500,00.

completa 20 anos com sucesso de público e crítica

Festagri 

Festagri é uma oportunidade de reunir as famílias e lideranças do Setor Produtores doam R$ 40 mil ao Hospital de 
Câncer de Ribeirão Preto
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No dia 25, o show com Moacyr 
Franco agradou pessoas de 
todas as idades. Ele cantou 
sucessos conhecidos, contou 
passagens de sua vida, brincou 
e surpreendeu, convidando 
algumas senhoras para dançar. Um 
dos ícones da cultura brasileira, 
Moacyr Franco deixou claro seu 
respeito pelo público e atendeu a 
todos com fotos e autógrafos. 

o homenageado Praxedes (à direita) ao lado 
do neto Natan

Irmãos Cunha recebem homenagem como 
“Agricultores do Ano”

Sindicato Rural foi a “Empresa do Ano”

Casa cheia todos os dias

Moacyr Franco 
surpreende com 
Show para todas 
as idades

No dia 26, Valter Praxedes 
e os irmãos Waldyr da Cunha 
Junior e Benedito Luiz da Cunha 
Neto foram homenageados com 
o título “Agricultor do Ano”, em 
reconhecimento pelo trabalho 
realizado no setor e por servirem 
de exemplo aos amigos e às novas 
gerações. Como “Empresa do Ano”, 
a homenagem foi concedida ao 
Sindicato Rural de Jaboticabal, pela 
representatividade da classe.
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A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de 
AGOSTO de 2013.  O preço médio do kg de ATR para o mês de AGOSTO, referente à Safra 2013/2014, é de r$ 0,4440.

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 agosto e os acumulados até AGOSTO, são apresentados a 
seguir:

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, e 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 junho e os acumulados até 
AGOSTO, calculados com base nas informações contidas na Circular 1/13, são os seguintes:

CIrCUlar nº 09/13 - DaTa: 30 de agosto de 2013

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

 DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês abMI  aVHp  abME EaC EHC  EaI EHI EaE EHE

abril 43,96 35,66 38,41 1394,80 1244,30 1401,30 1277,40 1328,37 1145,22

Maio 44,58 35,96 39,72 1329,10 1110,20 1376,20 1168,00 1329,91 1202,12

Junho 43,70 37,58 42,32 1285,20 1140,20 1320,40 1170,00 1318,68 1147,28

Julho 44,64 37,93 42,85 1271,20 1114,50 1335,10 1158,80 1307,16 1155,74

agosto 45,20 39,25 44,56 1227,30 1088,60 1284,50 1106,90 1278,90 1183,44

acumulado 44,46 37,71 42,51 1295,57 1140,77 1342,50 1172,12 1307,19 1183,44
até agosto

Mês abMI  aVHp  abME EaC EHC  EaI EHI EaE EHE

abril 0,4636 0,4060 0,4355 0,4952 0,4610 0,4975 0,4733 0,4716 0,4243

Maio 0,4701 0,4094 0,4504 0,4719 0,4113 0,4886 0,4327 0,4721 0,4454

Junho 0,4608 0,4278 0,4799 0,4563 0,4224 0,4688 0,4335 0,4682 0,4251

Julho 0,4707 0,4318 0,4859 0,4513 0,4129 0,4740 0,4293 0,4641 0,4282

agosto 0,4766 0,4468 0,5053 0,4357 0,4033 0,4560 0,4101 0,4540 0,4550

acumulado 0,4688 0,4293 0,4820 0,4600 0,4227 0,4766 0,4343 0,4641 0,4385
até Julho

ATR

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

aGoSTo

0,4470 0,4470

0,4363 0,4416

0,4416 0,4426

0,4415 0,4429

0,4436 0,4440

MÊS
Mês

preço Médio do kg de aTr
acumulado
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Soluções para um Mundo em Crescimento

0800 772 2492  |  www.dowagro.com.br 

www.coact.com.br

Após um lançamento de sucesso, 
Coact® marca presença nos 
canaviais, elevando o padrão 
de controle das plantas daninhas 
com seletividade

Versátil, Coact® apresenta total seletividade
e segurança para a cana-de-açúcar.
É recomendado para o controle em
pré-emergência das plantas daninhas e
deve ser utilizado em uma única aplicação
após o plantio, inclusive com a cana brotada,
ou no corte da cultura durante a soca úmida.

Controle de Corda-de-viola
Controle do Capim-colchão
Controle da Tiririca
Controle de Capim-marmelada

A inovAção que 
já é suCesso

no merCAdo de CAnA

DOW-024-13-Anuncio-coact_210x138.indd   1 9/10/13   9:55 AM

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
Balancete de Encerramento em 30 de junho de 2013.

Jaboticabal, 30 de junho de 2013. Delson Luiz Palazzo 
Presidente

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

TC CRC: 1SP065569/O-0

ATIVO VALOR TOTAL PASSIVO VALOR TOTAL

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

ToTAL ATIVo

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

IMPOSTO A RECOLHER

PROVISÕES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVAS DO IMOBILIZADO

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

ToTAL Do PASSIVo

613.355,02

613.355,02

385.527,11

21.286,48

46.202,57

120.312,25

1.959,64

15.180.549,47

11.572.567,18

59.504,86

11.513.062,32

1.197.221,23

1.197.221,23

2.410.761,06

2.410.761,06

15.793.904,49

13.352.066,04

13.307.607,33

364,39

388.491,41

12.918.751,53

41.618,71

(21.483,80)

63.102,51

2.840,00

2.840,00

2.441.838,45

2.441.838,45

1.155.243,15

100.364,76

2.646,88

1.183.583,66

15.793.904,49
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SICooB CooPECREDI PERMANECE ENTRE AS 
MAIoRES CooPERATIVAS DE CRéDITo Do PAÍS

Os números

2009 2010 2011 2012

Pelo quarto ano consecutivo, o 
Sicoob Coopecredi aparece entre as 
100 maiores cooperativas de crédito 
do Brasil, ocupando a 11ª posição 
no ranking de volume de ativos, 
com a 3ª posição no Estado de São 
Paulo. O Sicoob Coopecredi aparece 
à frente de cooperativas com maior 
número de associados. O resultado 
é fruto do trabalho desenvolvido 
pelo quadro social, conselheiros, 

diretores e colaboradores.
O ranking foi divulgado neste 

mês de setembro, no site do 
Cooperativismo de Crédito no Brasil. 
Baseada em dados fornecidos pela 
OCB (Organização das Cooperativas 
do Brasil) e pelo Banco Central, 
a lista apresenta informações 
como o volume de ativos, 
depósitos (excluídos os fundos 
de investimento), operações de 

crédito (excluídas as coobrigações), 
patrimônio líquido, sobras do 1º 
semestre de 2013 e número de 
pontos de atendimento.

As 100 maiores cooperativas re-
presentam cerca de 60% dos mon-
tantes administrados pelas 1.191 
cooperativas de crédito singulares. 
Das 100 maiores, 30 pertencem ao 
sistema Sicoob – Sistema de Coope-
rativas de Crédito do Brasil. 

Em dezembro de 2012, o Sicoob Coopecredi possuía 2.160 associados. Em 
dezembro de 2011, eram 1.993 associados. Em dezembro de 2010, 1.935 e, em 
dezembro de 2009, 1.887.

Em relação aos ativos, o Sicoob Coopecredi chegou, em junho de 2013, 
com mais de R$ 920,6 milhões. Em depósitos, tem volume superior a R$ 
425,5 milhões. quanto à carteira de crédito, mais de R$ 340 milhões, 
com um patrimônio líquido superior a R$ 103,6 milhões. 


