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EDITORIAL

E vamos nos preparar para 2014!
Embora a virada do ano nos traga algum
tipo de sensação de que o velho fica e o novo se
apresenta, acaba sendo sempre um momento
de reflexão sobre como trataremos de forma
diferente o que não foi tão bem, e o que fazer
para aperfeiçoar as coisas que caminharam de
modo satisfatório.
Olhando dentro deste prisma, aproveito este
espaço para compartilhar um pouco do que
passamos neste ano no desenvolvimento das
atividades do Sicoob Coopecredi.
Sem dúvida, as nossas maiores atenções
estiveram voltadas para a nossa nova experiência
a partir da transformação da Cooperativa
para Livre Admissão, com a entrada de novos
associados com perfis diferentes dos tradicionais
que já faziam parte de nossa Cooperativa.
Novos negócios, novos ambientes de trabalho,
novas preocupações, novas contratações de
colaboradores e tantas outras coisas novas.
Confesso que o ano passou rápido demais.
Para falar um pouco especificamente de nossas
atividades, assistimos à evolução de nosso
quadro social neste ano que passou de 2.160
para 2.685, crescimento de 24,3%. Montamos
um setor específico para cuidar do cadastro
e que vem tendo um papel fundamental na
dinâmica das análises. Contratamos gerentes
específicos para negócios para agilizarmos
também as operações, principalmente as ligadas
ao segmento industrial e comercial. Realizamos
campanhas específicas de produtos e serviços
visando ao uso mais racional dos mesmos
e à melhoria de desempenho e redução de
custos. É importante que, nestas campanhas, os
associados procurem sempre estar inteirados do
assunto e nos auxiliem na busca de melhorias.
Estamos inaugurando agora, em dezembro,
o novo Posto de Atendimento em Matão, que
já nasce com a visão de atuação em novos
negócios, procurando atender ao associado de
maneira bastante intensa. As contratações foram

realizadas procurando-se dar atenção às novas
características que o segmento apresenta.
Da mesma forma, procuramos dar atenção
especial aos associados mais tradicionais,
principalmente os agricultores ligados ao ramo
sucroenergético, com financiamentos de custeio
e plantio sempre dentro do prazo suficiente
para não trazer problemas a seu ciclo produtivo,
sempre realizando as contratações em prazo
hábil.
Tivemos neste ano também, a primeira
fiscalização realizada, embora de maneira
indireta, pelo Banco Central do Brasil, e que,
para nossa satisfação, todos os apontamentos
apresentados estão praticamente solucionados
antes do fechamento do exercício.
Neste mês de dezembro, como já vem sendo
feito há vários anos, lançamos a nossa pesquisa
de opinião, e que, na verdade, é a nossa grande
ferramenta de gestão, procurando aproximar
o associado da Cooperativa. Responder ao
questionário com muita atenção e sinceridade
nos ajuda demais a administrar nossa Coopecredi.
Enfim, nosso grande trabalho daqui para
frente é fazer com que o Sicoob Coopecredi seja
a principal instituição financeira de cada um dos
seus associados. Para isso é necessário, cada vez
mais, estar presente, participar
das pesquisas e comparecer às
assembleias.
Com todo este trabalho
desenvolvido ao longo de
2013, juntando experiência
adquirida,
garra,
energia,
competência, planejamento,
emoção, trabalho e tantos
outros, certamente estamos
preparados para 2014.
Aproveito para desejar a
todos um Feliz Natal e um ano
novo cheio de realizações e
alegrias.

Ismael Perina Junior
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coopecredi
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Coplana forma turma de MBA
com ênfase em Agronegócio

33

didáticas, com 45 disciplinas, como
empreendedorismo,
matemática
financeira e contabilidade gerencial,
sistemas de produção e operações,
setor de cana e suas perspectivas,
cooperativismo e agronegócio. As
aulas foram ministradas aos sábados,
quinzenalmente.
“A Coplana sempre pensando no
aperfeiçoamento técnico de seus
colaboradores e cooperados, sentese honrada em concluir mais um
curso de alta capacitação”, comentou
o gerente executivo técnico comercial
de insumos, Ednel Constant.
“Vários colaboradores solicitaram
o formato MBA, pois é uma
especialização reconhecida em todos
os setores de trabalho”, destacou o
gerente da Área Técnica e Ambiental

e um dos coordenadores do curso,
Amauri Frizzas.
“Quero parabenizar as nossas
instituições que têm esta visão de
trazer os colaboradores até uma sala
de aula, estimulando-os para que
cada vez mais cresçam pessoalmente
e profissionalmente”, destacou
Delson Palazzo, membro da Diretoria
da Cooperativa.
“É muito louvável a predisposição
de vocês, colaboradores, de estarem
se capacitando ainda mais, galgando
um degrau a mais no aspecto
profissional. Quem agrega valor
com isso são vocês e a Coplana,
em um sistema de ganha-ganha”,
disse Rossato Junior, conselheiro da
Coplana.

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

gestores e colaboradores
da Coplana concluíram,
em 11 de dezembro, o
curso de MBA (Master of Business
Administration) em Gestão Empresarial
com ênfase no Agronegócio. As aulas
foram ministradas por professores da
Fundace – Fundação para Pesquisa e
Desenvolvimento da Administração,
Contabilidade e Economia de
Ribeirão Preto.
O MBA é um curso de pósgraduação (lato sensu), e o principal
diferencial
do
programa
de
treinamento in company (dentro
da empresa) é sua capacidade de
transferir o conhecimento para a
prática dos profissionais envolvidos.
O curso, iniciado em abril de 2011,
teve 544 horas de aulas e atividades

Teoria na prática

Investir na capacitação profissional é um diferencial da Coplana, que tem como retorno o aumento da produtividade
e a eficiência dos colaboradores. Antes mesmo do término do curso, o grupo de Dumont, com o auxílio da Área
Financeira, levou até o Comitê de Crédito a proposta de criação de uma ferramenta que facilita a concessão de crédito
- um acréscimo provisório no limite - a cooperados que já possuam garantia constituída.
“Esse acréscimo é importante em um momento de sobreposição dos financiamentos, vindo a agilizar a liberação
do crédito. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Crédito da Coplana, e desde junho de 2013 foi
colocada em prática”, explicou Marcelo Pacífico, um dos integrantes do grupo. Também fizeram parte: Edvaldo dos
Santos, Marcos Domenici, Gustavo Sampaio e Paulo da Cunha Resende.
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Barreira viva que cresce com a raiz.

• Cria um Biofilme Biológico
• Otimiza a absorção de água e nutrientes
• Promove aumento de produtividade
• Alta concentração
• Excelente tempo de prateleira

QUEM ENTENDE DE CANA, INVESTE NA RAIZ.

Conheça também outras soluções FMC para cana:

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE DEFESA VEGETAL

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.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Dipel: Produto registrado Sumitomo Chemical Co.

Valores universais do
cooperativismo:
a primeira camada do alicerce!
Ênio Meinen

O cooperativismo, como se sabe, é o único movimento
socioeconômico do planeta que se desenvolve sob
uma mesma orientação doutrinária, e assim é desde
o seu surgimento na primeira metade do Século XIX
(1844), em Rochdale, na Inglaterra.
Os direcionadores doutrinários vêm representados
especialmente por valores e princípios, adotados em
todo o mundo. E o que vem antes? Os valores perenes,
de raízes mais profundas - a base de toda a estrutura -,
precedem e dão origem aos princípios. Estes, por sua
vez, traduzem os valores e os levam à prática no meio
cooperativo. Os princípios são uma espécie de ponte
ligando grandes diretrizes a ações. Para dar a necessária
dinâmica e atualidade à doutrina cooperativista, os
princípios - diversamente dos valores - são passíveis
de revisão (atualização) na linha de tempo, o que, por
sinal, já aconteceu algumas vezes no âmbito da Aliança
Cooperativa Internacional (ACI).

Foto: Sicoob

Diferentemente dos princípios, delimitados
formalmente, não existe rol conclusivo ou exaustivo
de valores. Das inúmeras referências feitas por
doutrinadores no mundo todo, a enunciação mais
recorrente recai sobre a:
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1) Solidariedade, cuja essência reside no compromisso, na responsabilidade que todos têm
com todos, fazendo a força do conjunto e assegurando o bem de cada um dos membros. É uma
espécie de reciprocidade obrigacional, justificada pelo interesse comum. Ser solidário é praticar
a ajuda mútua (esta, por vezes, aparece como valor autônomo), é cooperar por definição, é
tornar o empreendimento sólido.
2) Liberdade, que está no direito de escolha pela entidade cooperativa, tanto na hora do
ingresso como no momento da saída, podendo a pessoa, enquanto cooperado, mover-se e
manifestar-se de acordo com a sua vontade e consciência, respeitados os limites estabelecidos
coletivamente.
3) Democracia, que está diretamente relacionada ao pleno direito de o associado participar da
vida da cooperativa em toda a sua dimensão, especialmente pela palavra e pelo voto, implicando,
em contrapartida, respeito às decisões majoritárias. Indica também acesso universal, sem
discriminação de qualquer espécie. É pela democracia que se exerce a cidadania cooperativa.
4) Equidade, que se manifesta, fundamentalmente, pela garantia da igualdade de direitos,
pelo julgamento justo e pela imparcialidade, tanto em aspectos econômicos como sociais.
5) Igualdade, que impede a segregação em razão de condição socioeconômica, raça, gênero ou
sexo, ideologia política, opção religiosa, idade ou de qualquer outra preferência ou característica
pessoal. A todos devem ser assegurados os mesmos direitos e as mesmas obrigações.
6) Responsabilidade, que tem a ver com a assunção e o cumprimento de deveres. Como
cooperada, a pessoa é responsável pela viabilidade do empreendimento, incumbindo-lhe
operar com a cooperativa e participar das atividades sociais. Cada qual responde pelos seus atos,
devendo conduzir-se com retidão moral e respeito às regras de convívio adotadas coletivamente.
7) Honestidade, que se liga à verdade por excelência. É uma das marcas de pessoas de elevado
caráter. Tem a ver com retidão, probidade e honradez. Dignidade, enfim.
8) Transparência, que diz respeito à clareza, àquilo que efetivamente é, sem ambiguidade,
sem segredo. No meio cooperativo, todos têm de ter conhecimento preciso sobre a vida da
entidade: sua gestão, seus números, suas regras.
9) Consciência socioambiental, que se conecta ao compromisso do empreendimento
cooperativo, naturalmente de caráter comunitário, com o bem-estar das pessoas e com a
proteção do meio ambiente compreendidos na sua área de atuação, preocupação que envolve
desenvolvimento econômico e social e respeito ao equilíbrio e às limitações dos recursos
naturais.
A palavra-chave, aqui, é sustentabilidade. Pelo seu significado e a sua atualidade, estuda-se no
âmbito da ACI dedicar ao tema um novo (8º) e exclusivo princípio universal do cooperativismo.
Essas, portanto, são as diretrizes mais abrangentes do movimento cooperativista, e que
influenciam a elaboração dos princípios e das regras aplicáveis a todas as organizações de
natureza cooperativa nos quatro cantos do mundo.

Ênio Meinen, advogado, pós-graduado em direito e em gestão estratégica de pessoas e autor
de vários livros sobre cooperativismo de crédito – área na qual atua há 30 anos -, entre eles “O
cooperativismo de crédito ontem, hoje e amanhã” (obra em que é baseado este artigo).
Atualmente, é Diretor de Operações do Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob.
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Socicana aposta no treinamento do
associado contra inimigo silencioso

O Brasil é líder mundial na produção de cana e na
fabricação de açúcar e etanol. Porém, esse potencial hoje é
ameaçado pelas pragas. Estudos indicam que a cana pode ser
atacada por mais de 80 espécies diferentes, e as perdas anuais
também são expressivas: 20% da produção, de acordo com a
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
Com o objetivo de capacitar os produtores para a
identificação das pragas e seu controle, a Socicana promoveu
mais um treinamento teórico-prático, em 29 de outubro,
iniciativa que faz parte de seu planejamento estratégico.

20%

São as perdas anuais
da produção.

Aumento da infestação ocorre em todo
o país

Cigarrinha-das-raízes
A cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata) é uma das mais importantes
pragas na região Centro-Sul do Brasil. Como já tratado na edição 81 da
Revista, a colheita da cana crua favoreceu o crescimento populacional da
praga, que encontra na palhada um ambiente propício (temperatura amena
e alta umidade) ao seu desenvolvimento.
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Fotos: Ricardo Carvalho/Neomarc

Produtor x Pragas

Ciclo
Depois de 20 dias da postura, as ninfas, que vivem na base do colmo,
protegidas por uma espuma que evita sua dissecação, já se alimentam
das raízes. Sugam a seiva, nutrientes e água por cerca de 30 dias, o que
causa a desnutrição e desidratação da planta, mesmo em época chuvosa.
As consequências são o amarelecimento e a secagem das folhas. No
período seco, os ovos entram em diapausa (parada do desenvolvimento).
Além das ninfas, os danos também são causados pelos adultos. O ciclo
biológico tem cerca de dois meses, o que permite até três gerações da
praga a cada safra. Dentre os principais prejuízos: morte dos perfilhos,
desidratação e amarelecimento, semelhante a uma cana queimada.
A cana infestada reduz a remuneração do produtor pela diminuição da
sacarose. Na indústria, fica mais difícil a recuperação do açúcar devido ao
aumento do teor de contaminantes, o que prejudica a fermentação.

Controle
“Hoje, não há nenhuma variedade no campo resistente ou tolerante
à cigarrinha”, alertou a pesquisadora do IAC (Instituto Agronômico de
Campinas) e especialista em entomologia e nematologia, Leila Luci
Dinardo Miranda, responsável pelo treinamento.
Normalmente, uma única aplicação é suficiente.
Porém, em algumas regiões produtoras isso já não
basta. “É importante alternar o uso de neonicotinoides
com o etiprole, princípios ativos para o controle de
cigarrinhas. O risco de aparecer população resistente
é grande quando se usa, todos os anos, os mesmos
produtos para o controle. A região de Guaíra [interior
de São Paulo] e o sul de Minas Gerais têm problemas
com o controle de cigarrinha por conta disso.”

“Não se pode
demorar para fazer
a amostragem. Ao
chegar próximo
dos números
de referência, o
produtor tem que
aplicar o inseticida,
que em sua maioria,
é eficiente”, explicou
a pesquisadora.

Referência para o controle da praga
• Canaviais com até 4 meses 		
• Canaviais com 4 a 7 meses 		
• Canaviais com mais de 7 meses

limite de 3 a 4 ninfas/metro;
limite de 5 a 6 ninfas/metro;
limite de 10 a 12 ninfas/metro.

Os números são uma referência da população máxima que a maioria das variedades,
com as respectivas idades, consegue suportar. Por ser uma referência do limite máximo,
o produtor não deve esperar chegar a esses números. O ideal é considerar números
menores para fazer o tratamento com aplicação de inseticida.
Assim, o momento da aplicação dependerá da capacidade de cada produtor em realizar
o procedimento. Quanto menor a estrutura para aplicação, mais cedo é recomendável
iniciar o tratamento.
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Sphenophorus levis

Ciclo
As fêmeas depositam os ovos na
base da brotação, abaixo do solo,
após perfurarem os tecidos sadios
do rizoma. Depois de dez dias de
incubação, as larvas eclodem e
passam a escavar galerias no interior e
na base da planta, onde se alimentam,
deixando uma serragem fina. O ciclo
se completa entre 60 e 70 dias. “Esta
praga está no campo o ano inteiro,

Até a década de 1980, a praga estava
restrita à região de Piracicaba. “A sua
disseminação se deu pelo transporte de
mudas para várias regiões produtoras do
país, uma vez que o inseto praticamente
não voa, e sua locomoção é muito pequena
durante o ciclo de vida”, disse Leila Miranda.
O bicudo da cana, como é conhecido
o Sphenophorus levis, é um besouro que
na fase larval causa danos nos colmos em
desenvolvimento,
escavando
galerias,
interferindo no stand da cana e na
produtividade. Esta é mais uma praga cujo
aumento é atribuído à colheita de cana crua.
faça chuva ou sol. O adulto vive
quase 300 dias e é muito resistente.
É uma praga primária do ponto de
vista entomológico (ocorre todos os
anos com grandes danos às culturas)”,
comentou a pesquisadora.
As larvas atacam o rizoma da
planta (parte subterrânea, não
ultrapassando o terceiro entrenó),
causando prejuízos de 20 a 30

toneladas de cana por hectare,
além da redução da longevidade
da lavoura. “É uma praga terrível,
considero a mais importante de
ataque à cana. As medidas de
controle não são tão eficientes. Os
inseticidas alcançam, em média, entre
60% e 70%. Na cigarrinha, se fizermos
tudo certo, alcançamos, em média,
até 95%.”
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população de adultos é normalmente
encontrada de janeiro a março.
A pesquisadora Leila Miranda alertou sobre a semelhança entre o Sphenophorus levis e Metamasius hemipterus. Ao contrário do Sphenophorus, o
Metamasius é uma praga secundária
(ocorre esporadicamente), voa agilmente, dispersa-se facilmente, desenvolve-se na parte intermediária dos
colmos maduros e é encontrado em
praticamente todas as regiões produtoras de cana do país.
“É primordial que o produtor
não transporte uma muda infestada
para uma outra área. Outro ponto de
atenção é em relação à máquina que
colhe a cana, que pode levar o adulto
no resto de palha. É sempre bom
lavar a máquina, que pode jogar o
Sphenophorus longe e levá-lo a outro
talhão.”

Sphenophorus levis

Metamasius hemipterus
Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

O bicudo reduz a longevidade
dos canaviais que, em muitos casos,
não passam do segundo corte. Em
áreas de baixa e média infestação,
uma solução interessante é o uso de
equipamento com disco de corte de
soqueira e aplicação de inseticida
com jato dirigido.
Em áreas de grande infestação, o
principal método de controle é destruição antecipada das soqueiras (em
área de reforma), utilizando o eliminador mecânico, preferencialmente
entre maio e setembro. Aliado a isso,
deve-se aplicar o inseticida no sulco e
durante o plantio de mudas sadias. A
recomendação é que a área deva ser
mantida livre de plantas hospedeiras,
e o próximo plantio ocorra entre março e abril, em ciclo de cana de ano e
meio. Este processo reduz uma possível infestação, uma vez que a grande

Fotos: IAC

Controle

Estrago causado pelo
Sphenophorus

Broca-da-cana

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

O avanço da colheita de cana crua contribuiu
também para a disseminação da broca
(Diatraea saccharalis). Hoje, ela é encontrada
em todo o país, em canaviais de qualquer
idade.
A mariposa (adulto) tem hábitos noturnos e
realiza a postura (deposita até 400 ovos) na
parte dorsal das folhas. Depois da eclosão, as
larvas se alimentam de folhas e conseguem
também penetrar no colmo. Sua permanência
na planta dura de 25 a 60 dias.
Dentre os principais danos, a morte da gema
apical e dos perfilhos (todas as idades), perda
de peso, encurtamento do entrenó, quebra
da cana, redução de açúcar devido à brotação
das gemas laterais, morte dos colmos
adultos e tombamento da cana. Através
dos orifícios abertos pelas larvas, ocorre
ainda a penetração de fungos (Fusarium
e Colletotrichum) que causam a “podridão
vermelha”. Estes fungos invertem a sacarose,
provocando perdas pelo consumo de energia
no metabolismo. No processo industrial, os
açúcares resultantes não se cristalizam.

Controle
O controle biológico, através da
liberação de inimigos naturais (Cotesia
flavipes) criados em laboratórios, é
o mais eficiente. É necessário, antes
da soltura do agente biológico, que
o produtor faça o levantamento
populacional da broca para identificar
o nível de infestação (coleta e anotação
de todas as formas biológicas da broca
e dos parasitoides encontrados). Com
a amostragem, é possível reduzir as
aplicações de defensivos.
“O uso da Cotesia é um mecanismo
muito eficiente, mas ela tem de ser
liberada no final do dia, além de todo
o cuidado na hora do transporte.” Há
outras medidas que também levam

a resultados positivos, como usar
variedades resistentes, cortar a cana
o mais próximo possível do solo,
promover a rotação de culturas e
evitar queimadas e plantio de plantas
hospedeiras (arroz, milho e sorgo).
O controle químico é prejudicado
quando a broca penetra no colmo
da cana. A aplicação de inseticidas
fica inviável, pois o custo é alto e a
eficiência baixa, já que os produtos
não atingem as lagartas no interior
da planta. “O uso indiscriminado de
inseticidas de solo pode prejudicar o
controle que é naturalmente realizado
por predadores. É fundamental
fazer uma rotação dos ativos destes

produtos. O produtor não pode usar
do mesmo inseticida por muitos anos
seguidos”, lembrou a especialista.
Em áreas muito infestadas, é
preciso usar inseticidas que controlam
apenas a broca que está do lado de
fora e não os que alcançam a parte
interna da cana. “O produtor tem
de evitar inseticidas que matam os
inimigos naturais da praga.”
“Estamos preocupados com a
próxima safra em termos de pragas,
principalmente o Sphenophorus levis,
que tem atacado muitas áreas na
nossa região. O produtor deve estar
bem atento”, finalizou o gerente geral
da Socicana, Cesar Luiz Gonzalez.

Alerta

O aumento da infestação de pragas é uma realidade que deve ser encarada com planejamento e com urgência.
Há perdas que podem ser evitadas se agirmos de maneira preventiva. O produtor deve procurar a Socicana e a
Coplana para obter orientações sobre diversos tipos de controle. Em muitos casos, a praga está devorando o que
seria o lucro de várias safras.
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MPB

Novo método de plantio promete ganhos em produtividade
Modelo pode ser a
tendência do futuro.
Produtores ainda testam
eficiência e avanços são
necessários.
Um sistema inovador de
plantio em uma das culturas mais
tradicionais do país vem ganhando
destaque com a proposta de
aumentar a produção de mudas,
aliado a um alto padrão de sanidade
e
uniformidade.
Denominado
Sistema de Multiplicação de
Mudas Pré-Brotadas (MPB) de
Cana-de-Açúcar, o novo método
foi desenvolvido pelo Centro de
Cana do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), em Ribeirão Preto,
e tem atraído produtores em todo o
país.
O MPB substitui o método
convencional que utiliza toletes, mais
conhecido como “colmo-semente”.
Dessa forma, passamos dos pedaços
do colmo da cana, enterrados
diretamente no sulco, para mudas já
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formadas. O novo método promete
reduzir em até 90% a quantidade de
material utilizado.
No sistema tradicional de plantio,
o consumo de mudas varia de 18 a 20
toneladas por hectare, enquanto no
sistema de MPB são duas toneladas
na mesma área. Nas duas situações
são consideradas as operações de
plantio mecanizado. A partir de
uma tonelada de mudas é possível
produzir MPBs para plantar uma
área com até 300 hectares em 17
meses. Já no sistema convencional,
a extensão não alcançaria os 30
hectares.
Menos cana para o plantio é
igual a mais cana na usina. “Se o
produtor usar, no novo método,
duas toneladas por hectare, haverá
sobra, em média, de 16 toneladas
por hectare que serão destinadas
à indústria, implicando em receita
imediata”, explicou o pesquisador
científico do Centro de Pesquisas
de Cana do IAC de Ribeirão Preto,
Mauro Alexandre Xavier.
No sistema de plantio conven-

cional, em um metro são utilizados,
em média, de 15 a 20 gemas. No
sistema de MPB, para o mesmo
espaçamento, são necessárias
duas ou três mudas na forma de
planta. O pesquisador argumenta
que no novo modelo as mudas
se desenvolvem uniformemente,
enquanto no método tradicional
nem sempre as gemas germinam.
“É uma nova opção que o setor tem
no sentido de promover melhor
formação dos viveiros de canade-açúcar, que se constitui em
uma etapa básica para uma boa
produção e que foi deixado de lado
com o decorrer dos anos. Creio que
o MPB deva ser uma tendência para
o futuro”, comentou Xavier.
Segundo o pesquisador, o
processo desenvolvido pelo IAC
ainda é praticamente artesanal e é
necessária a implantação de muita
tecnologia e automação, o que se
refletirá em redução de custos e
otimização dos processos.

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

Paulo Rodrigues é um dos produtores pioneiros a adotar
o novo modelo de produção de mudas

CAPA

Produção de mudas
A tecnologia de multiplicação rápida visa ao
aumento da eficiência e dos ganhos econômicos
na implantação de viveiros, replantio de áreas
comerciais, de renovação e de expansão.
A multiplicação das mudas segue um rigoroso
mecanismo de manejo, com atenção redobrada
em relação aos cuidados fitossanitários. A
primeira etapa é a extração das gemas por
meio de uma máquina manual que corta uma
a uma. Em seguida, são separados os materiais
bons dos que não estão aptos para se tornarem
mudas de qualidade. Os “minirrebolos”, onde se
encontram as gemas, é que dão origem à MPB.
Depois de selecionados, os minirrebolos
passam por um banho térmico, a uma
temperatura de 52ºC, durante trinta minutos.
Em seguida, ocorre o tratamento com fungicida.
Na sequência, os materiais são depositados em
caixas de brotação, que possuem substratos de
material inerte, onde as gemas são mantidas.
As caixas são colocadas em estufas, onde
permanecem por 12 dias, submetidas a condições ideais de temperatura e umidade.
Após esse período, cada muda é transferida para um tubete, sendo armazenada novamente na estufa por mais
21 dias. Posteriormente, a muda é levada para fora da estufa e submetida às condições ambientais externas. As mudas são constantemente irrigadas e, quando necessário, podadas, permanecendo por mais 21 dias na fase de aclimatação final. Após essas etapas de produção, as mudas são levadas ao campo, dando origem a um novo canavial.

Mesmo sendo produzida em sistema artesanal, produção de MPB promete aumentar
produtividade e reduzir custos ao produtor
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Fotos: Ricardo Carvalho/Neomarc

Benefícios apontados pelo IAC
Dentre os benefícios, segundo os pesquisadores, há maior uniformidade
nas linhas de plantio, redução de falhas em relação ao sistema convencional de
implantação do canavial e redução na quantidade de mudas transportadas para
o campo. Há ganhos ainda em fitossanidade, devido ao tratamento químico
no momento da produção da muda. Pode-se fazer o uso de plantadeiras mais
baratas, o que confere autonomia para o pequeno produtor. A técnica é usada
na formação de viveiros para multiplicação rápida.
Outro ponto interessante é a possibilidade de explorar melhor a distribuição.
“O produtor pode trabalhar com arranjos diferentes de plantas. O espaçamento
mais comum hoje é o de 50 centímetros, mas não é o único. Existem estudos hoje
para identificar qual melhor espaçamento para diferentes grupos de variedades
dentro do MPB”, lembrou Xavier. Segundo o pesquisador, o MPB permite maior
padronização do canavial, principalmente na cana de primeiro corte.

Quem já está produzindo
O produtor Paulo de Araújo Rodrigues foi um dos pioneiros na região
de Guariba a adotar o sistema de multiplicação de mudas pré-brotadas de
cana-de-açúcar. Há três anos, ele utilizou o viveiro de plantas nativas de sua
propriedade para produzir mudas de cana para o replantio em áreas com falhas
por problemas climáticos. Os resultados foram positivos e Paulo decidiu fazer a
mesma experiência no plantio de cana de ano e meio.
O objetivo agora é expandir o sistema de MPB para o plantio comercial. Em
março de 2013, Paulo adotou o novo sistema em dois hectares. Para o próximo
plantio, que ocorrerá em fevereiro e março de 2014, o plano é expandir para dez
hectares. “A princípio, as perspectivas são muito positivas e estou apostando
nesta nova técnica, mas é preciso deixar claro que, para o nosso propósito, ainda
é preciso vencer muitas etapas. Temos muito a aprender, desde a produção da
muda até a mecanização do plantio, além da questão de custos que, embora
também seja promissora, precisa ser comprovada”, analisou o produtor.

Novidade
O produtor Ismael Perina Junior, proprietário da Fazenda Belo Horizonte,
em Jaboticabal, foi além e viu no sistema de meiose, baseado na MPB, uma
boa oportunidade para obter melhores rendimentos na implantação de um
canavial mais vigoroso e uniforme, com menor custo de produção e facilidade
no transporte das mudas.
O sistema de meiose consiste no plantio de cana para a produção de mudas
no primeiro ano, em consórcio com culturas anuais em áreas de rotação. No
caso em questão, o produtor intercalou duas linhas de cana com 16 linhas
de amendoim com espaçamento de 0,90 m no mesmo talhão. As mudas
produzidas serão utilizadas para completar o plantio de cana, sulcando direto
na área que antes era ocupada pela cultura do amendoim.
A baixa rentabilidade das últimas safras e os altos custos de implantação
do canavial levaram o produtor a adotar medidas visando à redução de custos
e aumento de produtividade. “Neste sistema será possível a implantação
de áreas comerciais com qualidade e sanidade de viveiros de muda, o que
certamente será refletido na produtividade”, destacou Ismael Perina.
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Presidente do TRT de Campinas
visita Unidade de Grãos da Coplana

Fotos: Regiane Alves/Neomarc

No dia 9 de dezembro, diretores, conselheiros e executivos da
Coplana, Socicana e Sicoob Coopecredi receberam o presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador
Flávio Cooper. Estavam com ele, o agente de segurança do TRT
15, Regivaldo Gomes Wanderley e o empresário Levi Ceregato.
Da parte das entidades, participaram da visita: Roberto
Cestari (vice-presidente da Coplana), Rossato Junior (conselheiro
da Coplana), Ismael Perina Junior (presidente do Conselho de
Adm. do Sicoob Coopecredi), Luiz Ricardo Freire de Mattos
Barreto (conselheiro Coopecredi), Delson Palazzo (presidente
da Socicana) e Bruno Rangel (conselheiro da Socicana), além do
superintendente da Coplana, Arimatea Calsaverini, e executivos
do Departamento Jurídico e da Unidade de Grãos.
Para os diretores presentes, a visita foi relevante porque é
uma forma de apresentar, ao Judiciário, o funcionamento de uma
empresa ligada à agricultura.
“Estamos disponíveis para que outros representantes do
Judiciário venham conhecer o nosso modelo de atuação, tanto
na cooperativa, como na lavoura. Ter o presidente do TRT e outros
membros do tribunal, em nossa casa, é uma oportunidade”,
afirmou Roberto Cestari.

Momento da reunião na Unidade de Grãos

Cestari conversa com Cooper
sobre o funcionamento do setor

Desembargador (à direita)
conhece produto semielaborado

Entrevista

Cooper defende uma administração
democrática e disse que seu gabinete
tem o estilo “portas abertas”. Sobre suas
impressões a respeito da Cooperativa,
comentou:
“Eu fiquei impressionado com a otimização
do tempo, porque antigamente as atividades
econômicas e industriais da agricultura eram
separadas. Agora são integradas: o amendoim
intercalado com a cana, e outros grãos como
a soja. Também fiquei muito impressionado
com a mecanização no campo, beneficiando
os contratos internacionais que impulsionam a
economia do país e geram também todo esse
rendimento para quem produz, para quem
trabalha.”
Sobre os motivos da visita, ressaltou a
aproximação entre juiz e comunidade.
“O juiz, como as realidades vão se transformando,
vão se modernizando, ele precisa tomar tempo
não só para ler e estudar - e eu não falo estudar
o processo, que isso é obrigação dele -, mas
estudar o que está acontecendo na economia,
o que está acontecendo no mundo jurídico. Ele
precisa ir aos locais, para conhecer pessoalmente,
para aprender. É o que se chama de formação
continuada do juiz. O juiz está sempre em
formação, sempre aprendendo, sempre
conversando também com as pessoas. Ele
precisa visitar os sindicatos, precisa visitar todos
os atores da relação capital e trabalho para ouvir,
para se informar melhor.”
Essa postura do juiz pode melhorar o
desempenho da Justiça e da sociedade?
“Com certeza. A sociedade tem uma expectativa
muito grande em relação à Justiça. Que a
justiça não só seja rápida, mas tenha qualidade,
atenda bem e seja justa. Então, o juiz tem que
estar preparado para dar esse atendimento à
sociedade para que a sociedade tenha a Justiça
em alta conta.”
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Rodada dos
Núcleos
2013

Avaliar
o
atual
cenário
econômico do país e do mundo,
o comportamento do setor sucroenergético, mercado de grãos
e, principalmente, discutir as
realizações ao longo do ano e as
expectativas para os próximos
meses. Com esses objetivos,
a Rodada dos Núcleos é um
evento anual, em que diretores e
executivos vão até as regiões para
conversar e trocar informações.
Excepcionalmente, por motivos
de agenda, a Rodada não ocorreu
em 2012. Entretanto, voltou com
grande força em 2013.
Os encontros ocorreram nos Núcleos de Desenvolvimento de Taquaritinga (30 de outubro), Dumont

(13 de novembro), Pradópolis (21 de novembro), Guariba (4 de dezembro) e Jaboticabal
(5 de dezembro). Fizeram explanações sobre
as iniciativas: Roberto
Cestari, vice-presidente da Coplana, Rossato
Junior, conselheiro da
Cooperativa e coordenador geral dos Núcleos, Arimatea Calsaveini, superintendente,
Ednel Constant, gerente técnico e comercial
de insumos, Paulo Henn, gerente
de desenvolvimento agrícola, César
Gonzalez, gerente geral da Socica-

na, e Marta Gomes dos Santos, gerente do Departamento Jurídico da
Associação.

Reestruturação
Os Núcleos são comissões formadas pelos próprios cooperados e contribuem com o aperfeiçoamento da cooperativa.
Dentre os objetivos estão o de identificar novas lideranças e discutir o processo de sucessão da empresa rural.
A Rodada também foi o momento de reestruturação desses grupos com a entrada de novos membros nas
coordenações. “A ideia central é oxigenar este trabalho. Aproveito, em nome do Conselho da Coplana, para agradecer
aos cooperados que estiveram envolvidos e liderando os Núcleos durante os últimos anos e deram a sua contribuição.
Com as portas abertas para os novos integrantes, queremos fortalecer os Núcleos”, comentou Rossato Junior.
O ano de 2014 deve envolver um planejamento estratégico a partir de propostas dos novos integrantes das
coordenações, com o respaldo dos conselheiros independentes. A reestruturação também deve intensificar as
atividades a partir do primeiro trimestre.
“Esse diálogo com as regiões é fundamental. Por exemplo, por meio do trabalho dos Núcleos, é possível
identificar novas lideranças, algo de extrema importância para o setor. Como prova disso, diversos
conselheiros das entidades são provenientes das equipes de coordenação dos núcleos”, ressaltou o

vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari.

18

Atual composição dos Núcleos
Dumont

Coordenador
Vice
Secretário

Guariba

Coordenador
Vice
Secretário

Mateus da Silva Carneiro
Otávio Loss
Wesley Montenegro

José Mateus Fávero
José Neygmar Morandim
Guilherme Tessari Rocca

Jaboticabal 			

Coordenador
Vice
Secretário

Pradópolis

Coordenador
Vice
Secretário

Toni Angelo Chinelato
Rogério Farinelli
Fernando Ferreira

Antonio Paulo Fonzar
André Stoianov Junior
José Mário Moretto

Taquaritinga

Coordenador
Vice
Secretário

Mulher

Coordenadora Valéria Florio Ferreira
Vice
Juliana Borba Farinelli
Secretária
Leila Salomão Borsani

José Vagner Carqui
Marcio Almir Basso
Luis Fernando Casari

Jovem

Coordenador Lucas Alexandre Pavani
que buscará apoio de jovens para auxiliálo na condução.

Os principais temas
A Socicana trouxe temas como legislação ambiental, trabalhista e seu trabalho no assessoramento do
produtor para o preenchimento das informações do CAR - Cadastro Ambiental Rural. A entidade também
estabeleceu convênios com empresas especializadas para a implantação dos programas de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Estas são exigências legais
que implicam em sanções sérias, no caso de irregularidades.
Em relação a novas tecnologias, especial atenção para o Sistema de Multiplicação de Mudas Pré-Brotadas
(MPB) de Cana-de-Açúcar (leia matéria completa nesta edição). E para vencer os desafios dos próximos anos,
buscando a sustentabilidade de seus associados, a Socicana elaborou um planejamento estratégico.
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Eventos em 2013
A Coplana destacou, como comemoração de seus 50 anos, a
1ª edição da Feira de Negócios, o 3º Encontro dos Produtores
de Amendoim e o 5º Ciclo de Palestras Técnicas, realizados
em agosto. Dentro da nova política de expansão de mercado,
houve o lançamento de produtos marca própria. Em 2013, foram
criados também novos pontos de atendimento. Além das lojas
em Dumont, Guariba, Jaboticabal, Pradópolis e Taquaritinga, e
postos avançados em Catanduva e Colina, a Coplana instalou
pontos de apoio em Monte Aprazível, Frutal (MG) e Batatais.

Mercados
Sobre o amendoim, o superintendente da Coplana, Arimatéa Calsaverini, aponta para cenários positivos. Os preços
das commodities agropecuárias devem continuar elevados no médio e no longo prazo. Um dos motivos é a mudança
na demanda dos países em desenvolvimento: a população mundial crescerá dos atuais 7 bilhões para 9,6 bilhões até
2050. Dessa forma, o futuro indica oportunidades para o amendoim.
Em relação à cana, ainda falta uma política pública que atenda às necessidades da matriz energética brasileira. César
Gonzalez lembrou que com o preço da gasolina mantido em patamares artificiais, o governo privilegia o combustível
fóssil. Dessa forma, somente uma mudança neste modelo será capaz de melhorar o preço do etanol.

Opiniões
O coordenador do Núcleo de Taquaritinga, José Vagner Carqui, avaliou a Rodada como

enriquecedora. “Cada departamento da Cooperativa expôs os assuntos pertinentes às suas áreas
de uma forma simples e clara. Todos os cooperados puderam entender e tirar dúvidas. Os gestores
fizeram projeções futuras quanto ao mercado de cana, amendoim e soja, o que ajuda a nos
programarmos melhor. Minha sugestão é que mais reuniões como esta possam ocorrer durante o
ano”, concluiu.”
“A reunião foi muito interessante, pois esclareceu dúvidas em relação a vários assuntos, como o
funcionamento e regras de crédito, financiamento e perspectivas quanto ao mercado de cana. A
iniciativa aproxima a diretoria das entidades dos cooperados, além de ser uma forma de reativar os
núcleos de desenvolvimento”, disse o coordenador de Dumont, Mateus da Silva Carneiro.
“O encontrou abordou informações valiosas, que permitem ao cooperado antecipar sua safra do ponto
de vista produtivo e econômico. A diretoria trouxe informações que privilegiam o produtor, traçando
novos rumos e tendências”, comentou o coordenador de Pradópolis, Antonio Paulo Fonzar.
“A reunião foi muito vantajosa, pois deu uma visão mais profunda para nós, produtores, do que vai
acontecer no futuro. Os temas foram esclarecedores e muito pertinentes. Todos ficaram satisfeitos. O
setor da cana hoje é preocupante, com aumento dos custos de produção principalmente por conta
das pragas”, analisou o coordenador de Guariba, José Mateus Fávero.
“As informações são importantes para o cooperado, pois ajudam no planejamento para o ano que
vem. Creio que 2014 deva ser um ano melhor para o amendoim. Já a cana deve ter uma retomada de
preços no segundo semestre: essa é a perspectiva”, concluiu o coordenador de Jaboticabal,

Toni Angelo Chinelato.
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C-600
Nova geração de
arrancadores de amendoim
com novo invertedor.

Sistema pantográfico.
Para tratores de 150 cv.
disponível nas versões:
simples, duplo e triplo

- Sistema pantográfico independente entre as
facas que melhoram o funcionamento em áreas
irregulares ou inclinadas.
- Novo sistema de inversão das plantas de
amendoim, feito através de esteiras com
taliscas, permitindo menor perda e maior
eliminação de terra antes do enleiramento.

17 3572 9000
www.miac.com.br
Grãos e sementes de qualidade.
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Sucessão familiar
Momento ideal para organizar família e empresa
é quando os pais estão em plena atividade
A sucessão familiar no setor
agrícola é um dos temas mais
discutidos no momento e se
tornou preocupação para muitos
produtores. A identificação de uma
nova liderança para os negócios
exige cuidados, como planejamento
e análise critica da empresa e do perfil
dos envolvidos. A forma como se dá
a sucessão é determinante para a
longevidade dos empreendimentos.
Escala de produção, crescimento da
atividade e harmonia familiar são
alguns dos objetivos de grande parte

dos empresários rurais quando o
assunto é sucessão.
A maior parte das empresas no
mundo é de controle familiar. A administração, nestes casos, é mais
complexa, porque além da gestão do
negócio, existem os diferentes interesses e valores da família. No Brasil,
as denominadas empresas rurais familiares representam mais de 95% de
todas as unidades de produção agrícola. “É comum termos a harmonia
entre família, empresa e propriedade
como exemplo de negócio duradou-

ro e de sucesso, mas isso exige tempo, diálogo e cuidados dos proprietários em vários aspectos”, explicou
a gerente executiva da
divisão Rural do Rabobank Brasil, Fabiana
Alves. A convite da
Coplana, ela ministrou palestra sobre
a
“Continuidade
da empresa agrícola
familiar – Governança e
Gestão Conjunta no Agronegócio”,
em 11 de novembro, em Guariba.

Por que maioria das empresas familiares não chega à terceira geração?
As estatísticas mostram que as
empresas familiares têm dificuldades
de perdurar até a terceira geração.
De cem empresas, 30 passam para
a segunda geração, 13 chegam à
terceira e apenas cinco alcançam a
quarta geração. Dentre as principais
causas: 65% das rupturas estão
ligadas a brigas; há ainda forte
influência da falta de comunicação e
de liderança, interesses divergentes,
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entrada de agregados (cônjuges dos
gestores) e disputa entre irmãos.
A dificuldade de gestão de
uma empresa familiar independe
do ramo de negócio, o que é
evidenciado em uma lista da revista
Forbes. Das 320 famílias que faziam
parte do levantamento entre 1982
e 1989, apenas 103 apareceram na
lista de 2011.
Estudos mostram que o sucesso

está ligado à habilidade em lidar
separadamente com cada um de
seus componentes, respeitando os
seus diferentes interesses. “Saber
equilibrar questões complexas
como família, propriedade e
empresa, adequando diferentes
focos [visão, estratégia e execução],
acatando as diferenças de poder
são aspectos necessários para o
sucesso”, destacou Fabiana.

A palestrante acrescenta que a
pulverização dos negócios é um dos
principais problemas. “É relevante
manter as unidades produtoras
sem divisão ... A reforma agrária
interna é péssima, é tudo o que não
queremos.”

Nas últimas décadas, famílias que
eram tradicionais na área agrícola
abandonaram o campo depois
de alcançarem uma escala maior.
Dentre os principais motivos: falta de
gestão, de informação e despreparo

para a sucessão. “Um ponto a ser
destacado, além da escala, é o
surgimento das subfamílias do
fundador, em que é necessário lidar
com interesses diferentes”, alertou
Fabiana.

Fotos: Ricardo Carvalho/Neomarc

Famílias não acompanham as mudanças de mercado

No setor sucroenergético houve uma mudança significativa nas últimas
décadas. Entre elas a mecanização, concentração de unidades industriais,
aumento de eficiência, concorrência, ganho de escala, novas estratégias
de mercado e de modelos de gestão. Estes foram alguns dos desafios
impostos às empresas no mundo moderno. “Grandes famílias produtoras
de cana não souberam fazer o processo de sucessão, pois faltou preparo.
É preciso compatibilizar as necessidades da empresa com as necessidades
dos indivíduos, o que envolve gestão, governança e planejamento”, disse a
representante do Rabobank.

Dicas para a continuidade e sucesso da empresa:
• Aprimoramento da gestão com adoção de boas práticas (planejamento,
indicadores de desempenho, apuração de resultados, políticas e processos,
gestão de risco e outros);
• Disponibilização de informações como os relatórios de caixa, de custos,
de resultado, plano de crescimento e investimento;
• Identificação dos interesses dos herdeiros;
• Condução da sucessão;
• Educação da família sobre conceitos de governança;
• Formalização de regras entre família e empresa.

Comigo não vai acontecer
Entre os problemas comuns enfrentados pelas empresas familiares estão a dúvida sobre quem deverá assumir, na
falta do proprietário, e a divisão de responsabilidades.
Segundo especialistas, o empresário fundador, em muitas situações, não enxerga a necessidade de organizar a
família, o negócio e a sucessão. Muitos não acreditam que os problemas virão no momento da sua ausência, o que é
o principal equívoco.

Quando iniciar a sucessão?

Um ponto fundamental para a continuidade e sucesso da empresa se
refere à mudança do padrão cultural. Normalmente, o líder-fundador não
entende as diferenças entre a sua geração e a geração sucessora. Assim,
não permite que novos processos e tecnologias sejam implementados,
impedindo que família e negócio prosperem juntos.
O momento ideal para organizar a sucessão é quando a relação entre
os familiares é boa, os pais ainda participam das atividades e acompanham
todo o processo, transmitindo suas experiências e valores para os futuros
administradores.

Rabobank

O Rabobank é um banco de
investimentos holandês com forte
atuação na área agrícola em todo o
mundo, inclusive no Brasil.
Ele é o maior banco do
setor de alimentos e
agronegócio do mundo
e possui parcerias com
cooperativas agrícolas
de vários países.
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Foto: Ewerton Alves/Neomarc

Socicana

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

Usina São Martinho atinge marca
histórica de processamento de cana
Pelo 14º ano seguido, a Usina São
Martinho realizou seu encontro de
encerramento de safra em parceria
com a Socicana, em Guariba. O
evento ocorreu em 14 de dezembro
e contou com a presença de
produtores e familiares, além de
gestores, diretores e colaboradores
das duas entidades.

Nesta safra, a unidade industrial
alcança o recorde histórico de 10
milhões de toneladas colhidas.
Na safra anterior, a terceira maior
da história, foram 7,6 milhões de
toneladas. O Grupo São Martinho
se torna, com isso, a maior indústria
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do mundo no processamento de
cana-de-açúcar.
O coordenador de Cana de
Terceiros, Carlos Alberto Borba,
Fornecedores
destacou a consolidação da
43%
parceria entre usina, fornecedores
e Socicana. Do total de toneladas,
Usina
43% são provenientes de 57%
fornecedores. “É um trabalho
de sucesso que iniciamos há
14 anos. Esta é a maior safra da
história da usina São Martinho
e contou com a participação de
não foi diferente,
muitas
Fornecedores tivemos
Usina
todos vocês, produtores. Estamos
dificuldades, dentre elas, o
muito orgulhosos de concretizar
surgimento de novas pragas
este feito.”
nos canaviais juntamente com o
O assessor para Desenvolvimento
aumento de preços de insumos,
de Pessoas do grupo São Martinho,
acarretando em uma elevação de
Sidney Menossi, citou a importância
custo significativa. Tudo isso, somado
da valorização das pessoas. “Estou
a uma política de combustíveis
feliz com os resultados que temos
atrapalhada por parte do governo
alcançado nos últimos anos e isso
federal”, analisou o presidente da
só pode ser construído por pessoas
Socicana, Delson Luiz Palazzo.
felizes e saudáveis. O grupo São
No entanto, um ponto de
Martinho preza pela saúde e bemdestaque foi o aumento da
estar dos seus colaboradores e isso
produtividade de cana na safra
se reflete nos resultados.”
2013/2014, uma das maiores
“Como todas as safras, esta
alcançadas pelo setor.

Da esq. para a dir.: o diretor
agroindustrial da usina São
Martinho, Mario Gandini, o
presidente do grupo, Fábio
Venturelli, o membro do conselho
de Administração do grupo,
Marcelo Ometto, o presidente
da Socicana, Delson Palazzo e o
diretor superintendente do grupo,
Agenor Pavan

“Somos produtores rurais e não vamos
sucumbir. Espero que, em 2014,
consigamos atingir a maior parte dos
nossos objetivos”, concluiu Delson
Palazzo.
“Espero que em 2014 consigamos
obter resultados melhores do que
2013, um ano que foi marcado por
muitas dificuldades, como, por
exemplo, o clima que nos atrasou
a concluir a safra. Queremos que

o nosso relacionamento seja cada
vez melhor e estamos empenhados
para que nossos resultados sejam
sempre melhores”, comentou Mário
Gandini, diretor agroindustrial da
Usina São Martinho.
“A despeito de todas as
dificuldades que tivemos em 2013,
os resultados, do nosso ponto
de vista, são excepcionais. Tenho
que dizer que sem a participação
dos produtores, nossos grandes
parceiros, seria impossível atingir

este sucesso que conseguimos”,
falou o diretor superintendente do
grupo São Martinho, Agenor Pavan.
Marcelo Ometto, membro do
Conselho de Administração do
Grupo São Martinho, lembrou
da importância do papel dos
fornecedores para o sucesso dos
negócios. Em 1983, primeiro ano
que esteve à frente da unidade,
apenas 200 mil toneladas eram
provenientes de fornecedores. Para
a safra 2014/2015, esta participação
deverá ser de 4,5 milhões de
toneladas.

“Não somos nada se não andarmos
juntos. A empresa, seus parceiros e
produtores caminham juntos rumo ao
sucesso”, concluiu Marcelo Ometto.
“No nosso grupo, um valor que
não é negociável é a importância
das pessoas. Isso é um legado
histórico do grupo São Martinho,
manter um bom relacionamento
com todos os nossos parceiros
e vocês, fornecedores. Não seria
possível termos a maior colheita
do mundo sem a participação de
vocês”, enalteceu Fábio Venturelli,
presidente do Grupo São Martinho.

O presidente do grupo concluiu citando o papel do setor sucroenergético nacional para o desenvolvimento
do país e mostrou preocupação com a ausência de políticas públicas por parte do governo federal. “Fazemos

parte de um setor que produz uma energia que faz bem ao planeta. E quem faz isso é a cana e o
nosso trabalho. Esta riqueza é o sonho de qualquer nação”, comentou Venturelli.
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BALANÇO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANCETE MENSAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013

em reais

ATIVO
CIRCULANTE			
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros bens e valores a receber

31/10/2013
828.963
357.238.490
6.615.073
213.929.584
244.929
578.857.039

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Títulos e valores mobiliários
Operações de crédito
Depósitos judiciais
Outros bens e valores a receber

50.893.216
58.503.744
62.741.845
69.822

em reais

PASSIVO
CIRCULANTE			
Depósitos à vista, a prazo e sob aviso
Obrigações por empréstimos e repasses
Obrigações sociais e estatutárias
Obrigações fiscais e previdenciárias
Outras obrigações
			
			
			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Obrigações por empréstimos e repasses
Provisão para contingências
			

31/10/2013
390.996.763
134.065.349
3.115.803
149.329
2.990.285
531.317.529
68.803.318
63.723.680
132.526.999
663.844.528

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível

14.597.485
3.949.897
151.691

TOTAL DO PASSIVO			
			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva legal
Reserva para financiamentos
Sobras acumuladas

18.699.073

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

105.920.211

TOTAL DO ATIVO

769.764.739

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	

769.764.739

172.208.627

Delson Luiz Palazzo
Diretor Financeiro

71.476.046
24.445.080
1.928.213
8.070.872

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

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
Balancete de Encerramento em 31 de outubro de 2013.

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
NUMERÁRIO
BANCOS C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ APLICAÇÃO
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR
NÃO CIRCULANTE
PERMANENTE

16.074.153,33
15.845.089,49
42,44
30.816,58
15.814.230,47
40.464,52
(21.483,80)
61.948,32

377.292,59

CIRCULANTE

119.240,94

FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

40.390,55

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

24.290,29

IMPOSTO A RECOLHER

16.023,92
177.088,45

PROVISÕES

258,44

OUTROS DÉBITOS

360,00

RESERVA DE CAPITAL

11.572.567,18

188.239,32

RESERVA DE CAPITAL

188.239,32

RESERVAS DO IMOBILIZADO

1.914.489,11
1.914.489,11
123.571,62

Jaboticabal, 31 de outubro de 2013.

377.292,59

CIRCULANTE

17.611.349,85

IMOBILIZADO

TOTAL ATIVO

VALOR TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

613.778,71

IMOBILIZADO - AVALIADO

PASSIVO

360,00

INVESTIMENTOS
OUTROS IMOBILIZADOS
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VALOR TOTAL

2.646,88
1.174.491,90
17.988.642,44

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

59.504,86
11.513.062,32
1.197.221,23
1.197.221,23
4.841.561,44
4.841.561,44

*
*
TOTAL DO PASSIVO

Delson Luiz Palazzo
Presidente

17.988.642,44

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc
TC CRC: 1SP065569/O-0

ATR

CONSECANA

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

CIRCULAR Nº 12/13 - DATA: 29 de novembro de 2013

Referente à Safra 2013/2014, o preço médio do kg do ATR, para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante
o mês de NOVEMBRO de 2013, é de R$ 0,4461. O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do
etanol anidro e hidratado, destinados aos mercados interno e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de abril a novembro
e os acumulados até NOVEMBRO, são apresentados a seguir:

Mês	ABMI 	AVHP 	ABME
Abril
43,96
35,66
38,41
Maio
44,58
35,96
39,72
Junho
43,70
37,58
42,32
Julho
44,64
37,93
42,85
Agosto
45,20
39,25
44,56
Setembro
47,16
37,38
42,17
Outubro
48,06
35,33
40,37
Novembro
51,21
38,39
43,17
Acumulado 46,19
37,42
42,24
até Novembro

EAC
1394,80
1329,10
1285,20
1271,20
1227,30
1277,10
1315,40
1342,80
1301,41

EHC
1244,30
1110,20
1140,20
1114,50
1088,60
1148,50
1164,00
1204,70
1153,11

EAI
1401,30
1376,20
1320,40
1335,10
1284,50
1289,20
1340,90
1387,70
1338,53

EHI
EAE
1277,40 1328,37
1168,00 1329,91
1170,00 1318,68
1158,80 1307,16
1106,90 1278,90
1160,10 1272,79
1188,10
1339,84
1212,00 1334,81
1177,73 1310,99

EHE
1145,22
1202,12
1147,28
1155,74
1228,14
1183,61
1172,83
1203,27
1185,55

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, enquanto os preços do açúcar de mercado externo (ABME
e AVHP) e do etanol anidro e hidratado, carburante (EAC e EHC), destinados à indústria (EAI e EHI) e ao mercado externo (EAE e
EHE), são líquidos (PVU/PVD).
Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos nos meses de abril a novembro e os acumulados até
NOVEMBRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/13, são os seguintes:

Mês	ABMI 	AVHP 	ABME
Abril
0,4636 0,4060 0,4355
Maio
0,4701
0,4094 0,4504
Junho
0,4608 0,4278 0,4799
Julho
0,4707
0,4318
0,4859
Agosto
0,4766 0,4468 0,5053
Setembro
0,4973 0,4255 0,4782
Outubro
0,5068 0,4022 0,4577
Novembro 0,5400 0,4370 0,4895
Acumulado 0,4871 0,4259 0,4790
até Novembro

MÊS
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO

EAC
0,4952
0,4719
0,4563
0,4513
0,4357
0,4534
0,4670
0,4767
0,4620

Preço Médio do kg de ATR
Mês
Acumulado
0,4470
0,4363
0,4416
0,4415

0,4470
0,4416
0,4426
0,4429

EHC
0,4610
0,4113
0,4224
0,4129
0,4033
0,4255
0,4313
0,4463
0,4272

EAI
0,4975
0,4886
0,4688
0,4740
0,4560
0,4577
0,4760
0,4927
0,4752

MÊS
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

EHI
0,4733
0,4327
0,4335
0,4293
0,4101
0,4298
0,4402
0,4490
0,4364

EAE
0,4716
0,4721
0,4682
0,4641
0,4540
0,4519
0,4757
0,4739
0,4654

EHE
0,4243
0,4454
0,4251
0,4282
0,4550
0,4385
0,4345
0,4458
0,4392

Preço Médio do kg de ATR
Mês
Acumulado
0,4436
0,4441
0,4412
0,4637

0,4440
0,4439
0,4434
0,4461
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Aqui, você também paga o IPVA
e outros tributos estaduais.

O pagamento de impostos e
taxas ficou ainda mais fácil
no Sicoob Coopecredi.

A partir de agora, você pode pagar aqui ...
• IPVA,
• Licenciamento do Veículo,
• Gare,
• entre outros tributos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

No Sicoob Coopecredi, você tem mais praticidade e agilidade.
Vá até um de nossos PAs, Postos de Atendimento, nas cidades
de Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis.
E agora, mais um Sicoob Coopecredi - na cidade de Matão.

