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EDITORIAL

Aprimorar nossos serviços e dar
suporte ao produtor são nossos
compromissos
Prezado (a) Cooperado (a),
A revista traz nesta edição temas importantes
que mostram os principais serviços e iniciativas
que estão sendo desenvolvidos pelas nossas
entidades. Quero destacar aqui a segunda edição
da Pesquisa de Clima Organizacional junto aos
colaboradores da Coplana. Os resultados foram
muito positivos. O nível de satisfação atingiu
82% junto ao nosso quadro de funcionários. No
entanto, sabemos que temos de evoluir sempre
e não medimos esforços para alcançarmos, cada
vez mais, um ambiente ideal de trabalho.
O bom clima organizacional influi diretamente
na motivação da equipe, no grau de satisfação e
na qualidade do trabalho executado. Como toda
empresa, estamos sempre preocupados com a
satisfação do nosso colaborador, o que acaba se
refletindo em maior produtividade e orgulho em
fazer parte de uma Cooperativa como a Coplana,
referência hoje no Brasil e exterior.
Outro ponto diz respeito à renovação da
diretoria da Socicana, com a eleição dos novos
Conselhos de Administração e Fiscal para os
próximos três anos. A nova diretoria conseguiu
unir a experiência de antigos diretores com
a juventude e visão de novos integrantes. A
Associação está passando por uma reestruturação
e criou um novo cargo: o de superintendente.
Este profissional foi contratado recentemente
e está focado integralmente na implantação do
planejamento estratégico da Socicana.
Dentro deste plano estratégico e desafios
futuros, destaco: a realização de cursos e
treinamentos práticos voltados para o dia a dia
das atividades no campo; a certificação Bonsucro,
uma exigência de mercado que busca a produção

sustentável; e o auxílio ao produtor para o
preenchimento das informações e implantação
do CAR (Cadastro Ambiental Rural). Não posso
também deixar de citar a criação de um novo
serviço: a auditoria da colheita mecânica para
minimizar as perdas junto aos associados, que
será de grande valia aos nossos produtores.
Um diferencial da Associação se refere ao
serviço de fiscalização em todas as indústrias
da região, o que traz maior transparência no
processo de recebimento da cana e garante lisura
no processo logo no início da safra, previsto para
começar em 1º de abril.
Quero destacar também a influência da seca
em nossas lavouras. A falta de chuvas no começo
do ano foi uma situação atípica se compararmos
com os anos anteriores. Esta seca prolongada
trará, de alguma forma, quebra de produção e
produtividade em nossas lavouras. Muito cuidado
com investimentos desnecessários. O momento
é de termos muita cautela, levantarmos a cabeça
e continuarmos produzindo. O produtor tem
uma grande missão: a de produzir
para um mundo que necessita de
alimentos.
Concluindo,
quero
dizer
que as nossas entidades estão
trabalhando para evoluir sempre,
aperfeiçoando a qualidade e
o profissionalismo em todos
os setores. O único motivo de
existirmos é você, produtor. Por isso,
continue conosco, trabalhando,
cooperando e produzindo com
qualidade e sustentabilidade. Este
é o nosso compromisso!

Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Presidente da Coplana

3

CLIMA

A chuva veio em março, mas em
janeiro e fevereiro, a seca esteve
acima da média histórica
Seca prolongada interfere no desenvolvimento das plantas,
influenciando na produção

A

falta de chuvas regulares
na região de Ribeirão Preto
no final de 2013 e menos
água também no início de 2014
preocuparam não só os produtores
rurais como também vários setores
econômicos. As mudanças do
clima interferem na agricultura
e as variações muito intensas de
temperatura, radiação solar e chuva
influenciam na qualidade e no
volume da produção.
Em Jaboticabal, o número de dias
sem chuva em janeiro deste ano foi
o maior em 30 anos, de acordo
com a Estação Agroclimatológica
da Unesp (Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”),
câmpus de Jaboticabal. No primeiro
mês de 2014 choveu apenas 40% do

que era esperado, considerando a
média histórica para o período. No
total, foram 98,8 mm, frente aos 250
mm previstos. Em janeiro de 2013,
o volume havia sido de 384 mm,
muito acima do esperado.
Historicamente, em fevereiro,

são esperados 210 mm em
precipitações. No entanto, neste
ano choveu menos da metade
ou 95,2 mm. Segundo a Estação
Agroclimatológica da Unesp, a
previsão era de 15 dias com chuva,
mas o mês contou com apenas 11.
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De acordo com o professor,
a tendência, pelos números
verificados nos dois primeiros
meses do ano, é que 2014 seja
mais seco em relação aos períodos
anteriores. A média histórica
em Jaboticabal, nas últimas três
décadas, é de aproximadamente
1.300 milímetros anuais. Em 2013,
foram 1.453 milímetros, acima da
média portanto, sendo que em
janeiro houve precipitação de 400
mm. “O ano passado foi mais úmido
que 2012, que havia sido muito seco
[1.179 milímetros]. Em 2013, houve
um inverno bem seco, situação
normal, sendo que a maior parte das
chuvas se concentrou no primeiro
semestre.”
No verão, devido ao tempo mais
quente e radiação solar muito forte,
há maior variabilidade e dinamismo
das chuvas de um ano para outro. As
precipitações ocorrem em regiões
localizadas e pontuais. “O tempo está
mais quente e com maior incidência
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de radiação solar. Isto ocasiona
uma sensação térmica maior. Não
só nós somos afetados, como as
plantas também, interferindo no
seu desenvolvimento”, comentou o
agrometeorologista.
As altas temperaturas têm
influenciado ainda no aumento do
consumo de energia elétrica. O uso
de ar-condicionado, ventiladores e
chuveiros elétricos são os grandes
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responsáveis.
Segundo especialistas do setor, a
onda de calor em janeiro e fevereiro
se deveu a uma zona de alta pressão
que ficou parada sobre o estado de
São Paulo. Isto impediu a chegada de
massas de ar úmidas da Amazônia e
da região Sul do país que poderiam
facilitar a ocorrência de chuvas.
E isso acabou acontecendo
somente no mês de março.

Influência na agricultura
A falta de chuvas tem uma influência direta no desenvolvimento
das plantas no campo. Para a
cana-de-açúcar, a seca prolongada afeta o crescimento do colmo. Para talhões
mais tardios, a brotação
pode ser afetada.
Na laranja, a escassez de água interfere na expansão dos frutos.
Por outro lado,
para variedades
de citros mais
tardias, a seca favorece a colheita e
o aumento do BRIX
(índice de açúcar na

fruta). Para o milho, a tendência é de
um atraso no plantio.
Para o amendoim e a soja, a falta
de chuvas afeta a boa formação dos
grãos nas vagens, causando queda
de produtividade.
“Temos uma intensa radiação
solar, alta temperatura, mas tem
faltado água e preocupado, e muito,
os produtores. A tendência é que
nos próximos meses a chuva retorne
com uma maior constância.”
Glauco Rolim citou a importância
de o produtor usar o pluviômetro
e termômetro para a formação
de um banco de dados. “O
acompanhamento constante facilita
analisar se há disponibilidade de
água no solo”, concluiu.
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BALANÇO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

em milhares

31/12/2013

31/12/2012

754
398.071
7.202
227.280
273

175
381.411
4.982
218.581
892

633.580

606.041

43.672
65.761
5.586

10.003
31.111
57.830
18

115.019

98.962

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível

14.637
4.232
170

12.386
3.770
196

19.039

16.352

TOTAL DO ATIVO

767.638

721.355

ATIVO

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

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

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
Obrigações sociais e estatutárias
Provisão para contingências
			
			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva Legal
Reserva estatutária
Reserva para financiamentos
Sobras à disposição da Assembleia Geral
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Delson Luiz Palazzo
Diretor Financeiro

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

16.279.215,19
16.051.476,53
35,94
15.323,85
16.036.116,74
43.849,56
(21.483,80)
65.333,36
240,00
240,00
183.649,10
183.649,10
1.910.161,81
1.910.161,81

PASSIVO

543.346

45.654
308
66.826

19.706
58.778

112.788

78.484

74.582
26.818
949
7.623
109.972

70.377
24.445
388
1.928
2.387
99.525

767.638

721.355

41.967,28

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

40.386,10

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

23.553,84

IMPOSTO A RECOLHER

11.834,73
153.035,30

PROVISÕES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17.918.599,75

RESERVA DE CAPITAL

11.572.567,18

RESERVA DE CAPITAL
RESERVAS DO IMOBILIZADO
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

2.646,88

*

18.189.377,00

270.777,25

FORNECEDORES

*

1.172.218,96

270.777,25

CIRCULANTE

121.517,26

Jaboticabal, 30 de novembro de 2013.

544.878

VALOR TOTAL

CIRCULANTE

IMOBILIZADO

TOTAL ATIVO
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VALOR TOTAL

613.778,71

IMOBILIZADO - AVALIADO

351.795
179.440
3.406
488
8.217

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

INVESTIMENTOS
OUTROS IMOBILIZADOS

365.001
171.543
3.617
769
3.948

Socicana

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

CIRCULANTE

31/12/2012

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

31/12/2013

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

59.504,86
11.513.062,32
1.197.221,23
1.197.221,23
5.148.811,34
5.148.811,34

*
TOTAL DO PASSIVO

Delson Luiz Palazzo
Presidente

18.189.377,00

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

Foto: Stockxpertcom

ANÁLISE

Exportações do agro crescem, mas setor
ainda sofre com logística e custo Brasil
Saldo recorde alcançou US$ 100 bilhões
As exportações brasileiras de produtos do agronegócio atingiram uma
marca histórica: US$ 99,97 bilhões em
2013, alta de 4,3% em relação a 2012.
A China ultrapassou a União Europeia
como principal destino das vendas
do Brasil. As importações cresceram
4%, atingindo US$ 17,06 bilhões. Com
isso, o saldo do setor foi de US$ 82,91
bilhões. Os números fazem parte de
levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O valor bruto da produção do agro
brasileiro chegou a R$ 470 bilhões em
2013, 11,3% a mais que em 2012. Des-

te total, cerca de 66,5% referem-se à
agricultura e 33,5% à pecuária.
O professor titular da FEA (Faculdade de Economia e Administração)
da Universidade de São Paulo de
Ribeirão Preto e conselheiro independente da Coplana, Marcos Fava
Neves, explicou que o desempenho
do agronegócio brasileiro poderia
ter sido melhor, em 2013, não fossem
a interferência do câmbio (dólar) e
problemas estruturais de logística, já
que poucos projetos de responsabilidade do governo federal saíram do
papel nesta área. Desta forma, a safra

2013/2014 sofrerá dos mesmos problemas da anterior.
“A falta de reformas estruturantes
[custo para se operar aqui no país] e
o peso do Estado no Brasil [impostos]
têm efeitos prejudiciais. Devagar, se
corrói a competitividade das nossas
empresas, que mesmo com um câmbio, na média, acima de R$ 2,00 por
dólar em 2013, não conseguiram exportar mais do que o que foi consumido no mercado interno. Com isso,
perdem-se empregos, impostos e há
um enfraquecimento da nossa economia”, analisou Marcos Fava Neves.

De acordo com o gerente da
Socicana, César Gonzalez, o clima
ajudou. “O clima foi favorável em
termos de quantidade de chuva e
auxiliou positivamente para a maior
produção e melhor produtividade
principalmente em São Paulo.”
Apesar da boa produtividade, no
acumulado, a quantidade de Açúcar
Total Recuperável (ATR) somou 133,37
kg/tonelada, índice inferior ao da safra 2012/2013 - 135,61 kg de ATR por
tonelada.
O mix no Centro-Sul (abril a dezembro/2013) foi de 45,24% para a
produção de açúcar, atingindo 34,27
milhões de toneladas (aumento de
0,57% sobre a safra 2012/2013). O volume de etanol foi de 25,523 bilhões

de litros, 19,55% superior ao ciclo
anterior. Do total, 11,04 bilhões de litros foram anidro e 14,48 bilhões de
litros foram do tipo hidratado. Isso
inclui 3,93 milhões de litros de anidro
e 7,34 milhões de litros de hidratado
com uso de milho no estado de Mato
Grosso.
O volume de etanol comercializado pelas unidades do Centro-Sul,
de abril a dezembro, alcançou 19,46
bilhões de litros, alta de 15,24% em
relação ao mesmo período de 2012.
Para a exportação - 2,29 bilhões de
litros; para mercado interno - 17,17
bilhões de litros. As exportações do
setor caíram quase 9% em 2013 em
comparação a 2012 e totalizaram US$
13,72 bilhões.

Safra 2013/2014 de cana
A região Centro-Sul do Brasil, responsável por 90% da produção de
cana-de-açúcar, processou, na safra
2013/2014, 596,163 milhões de toneladas, de abril de 2013 até a primeira
quinzena de fevereiro de 2014, superando as estimativas anteriores de
589,7 milhões de toneladas. O volume
moído é quase 12% superior ao ciclo
anterior no mesmo período. (fonte:
União da Indústria de Cana-de-Açúcar).
A produtividade média no Centro-Sul cresceu 7,4%, alcançando 79,8
toneladas/hectare. No estado de São
Paulo, a produtividade agrícola acumulada alcançou 83,4 toneladas/hectare. Houve também crescimento de
4,7% na área cultivada no Centro-Sul
- 7,7 milhões de hectares.
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AMENDOIM

Exportação é
fundamental para o
equilíbrio do mercado

e para a sustentação de preços mais
remuneradores

Um clima extremamente adverso
marcou esta safra do amendoim.
Apesar das incertezas provocadas pela
forte seca, a Coplana espera receber
entre 2,8 e 3 milhões de sacos de 25 kg
de amendoim em casca. Toda a equipe
está mobilizada para cumprir este
objetivo. A tecnologia empregada na
pós-colheita e a qualidade do produto
observada desde o campo viabilizam
as exportações para mercados com
algo nível de exigência. E a Coplana
mantém as características do alimento
premium, certificado com grau A pela
norma global BRC.

São mais de 130 produtores
de amendoim, que plantaram, na
safra 2013/2014, em mais de 19.500
hectares. Na safra 2012/2013, a área
ocupada pelo amendoim era de
18.600 hectares. Dentre as regiões de
produção dos cooperados, destaque
para a Alta Mogiana no Estado de
São Paulo, além de Minas Gerais e
Tocantins.
A safra 2013/2014 marca o primeiro
ano do cultivo em escala comercial
com as sementes da variedade
Granoleico, com alto teor de ácido
oleico.

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

Recebimento
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No período de safra, os processos
se intensificam na Unidade de Grãos.
Além dos colaboradores que já atuam
na Cooperativa, cerca de 450 novos
profissionais trabalham na póscolheita do amendoim, como, por
exemplo, no recebimento, transporte
e armazenamento. Um dos pontos
que influenciam na agilidade é a
secagem. Para isso, a Unidade dispõe
de 329 carretas secadoras, 258 delas
conectadas aos secadores.
“Colher no momento ideal,
utilizando as tecnologias que
temos, leva a bons resultados para
toda a cadeia. Ganham produtor e

Cooperativa, uma vez que isso agiliza
e otimiza os processos de pós-colheita
e reduz custos”, explicou o gerente
de Produção da Unidade de Grãos,
Valdeci Malta da Silva.
As orientações são válidas para
todas as safras, como afirma o gerente
de Desenvolvimento Agrícola da
Unidade de Grãos, Paulo Henn. “Fazer
a maturação fisiológica dos grãos,
checar a umidade e a quantidade
de impurezas são pontos essenciais
no momento da colheita. Isso evita
descontos, maiores custos com o frete
e grandes filas”, analisou.

Ato Cooperativo 2014
A Coplana realizou, em 30 de
janeiro, sua primeira reunião do
Ato Cooperativo do Amendoim
de 2014. O superintendente, José
Arimatéa Calsaverini, destacou os
investimentos na planta industrial
nos últimos anos. “Nós temos uma
fábrica que é uma das melhores
do
mundo
construída
com
investimentos baseados na venda de

amendoim e que permite que muitos
produtores continuem na atividade,
gerando renda e empregos.”
Para este ano, a Coplana espera
exportar 35 mil toneladas de
amendoim em grãos, e as projeções
iniciais do mercado financeiro
apontam para uma variação do
dólar entre R$ 2,40 e R$ 2,45. “As
perspectivas é que teremos um
ano melhor se o dólar se mantiver
valorizado frente ao real.
Se não houvesse a
exportação,
muitos

produtores teriam de procurar
outra atividade, já que o Brasil
consome apenas uma parcela do
amendoim que produz. O mercado
de exportação está bom. É o que está
garantindo a sustentação do preço”,
disse Arimatéa.
Encerrando a reunião, o vicepresidente da Cooperativa, Roberto
Cestari, comentou que a Coplana é
referência mundial quando o assunto
é amendoim, fruto do esforço
dos produtores, colaboradores
e gestores. Outro destaque é
a necessidade dos produtores
estarem vinculados a entidades de
classe. “Buscamos constantemente
encontrar o ponto de equilíbrio
para a sustentabilidade nas nossas
organizações e, consequentemente,
nos negócios dos nossos produtores.
Este é o nosso sistema de trabalho”,
concluiu.

Doação
Durante a reunião, Roberto
Cestari, representando os produtores
de amendoim, soja e milho, entregou
uma doação ao gerente de Captação
de Recursos do Hospital de Câncer
de Barretos, Luiz Antônio Zardini, no
valor de R$ 59.260,05. Desde a safra
2003/2004, produtores de grãos da
Coplana doam parte da produção em
prol da instituição. Ao comercializar
o produto, a Cooperativa apura o
resultado e destina os rescursos à
entidade. No total, já foram doados
R$ 514 mil.
“Este gesto solidário estimula e
incentiva nosso compromisso com
a vida de milhares de pacientes
de todo o Brasil. Acolher com

dignidade
e
tratar
com responsabilidade
são nossas vocações”,
destacou Zardini.
O Hospital de Câncer
de Barretos tem um custo
mensal de R$ 22 milhões.
O aporte do governo é
de R$ 14 milhões. Dessa
forma, para cobrir o
déficit mensal de R$
8 milhões, a entidade
depende de doações.
Zardini
citou
também
a
importância da Campanha “Passos
que Salvam”, que tem apoio direto
da Coplana, Sicoob Coopecredi
e Socicana. A perspectiva para

2014 é que o evento aconteça em
300 cidades do país. A iniciativa
busca despertar a população para
o diagnóstico precoce do câncer
infantojuvenil, além de divulgar a pais
e professores os sinais da doença.
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Certificação Bonsucro e implantação do
Planejamento Estratégico estão entre os
desafios da nova diretoria
A Socicana realizou, em 25 de fevereiro, sua AGO (Assembleia Geral
Ordinária) e aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do Conselho de Administração referente ao
exercício de 2013, que compreende
o Relatório de Gestão, a Demonstração de Resultados, o Balanço Patrimonial e o Plano de atividades para
2014. Houve também a eleição dos
Conselhos de Administração e Fiscal
para o próximo triênio.
Delson Luiz Palazzo, que ficou na
presidência por três anos, agradeceu
o apoio dos associados, conselheiros
e colaboradores da Associação pela

confiança. Ele se mostrou preocupado com o aumento nos custos de
produção da cana e remuneração
cada vez menor da matéria-prima.
Além disso, citou a política de combustível do governo federal como
responsável pela crise. “Entre as
soluções para o custo de produção
estão o aumento de nossos controles, aplicação de toda a tecnologia
disponível e os agrupamentos em
condomínios de produtores. Para a
política de combustível, dependemos da sensibilidade de um governo totalmente ideológico, que tem
colocado um setor maravilhoso, que

é o sucroenergético, em cheque.”
O novo presidente da Associação, Bruno Rangel Geraldo
Martins, destacou a importância do
Associativismo para o fortalecimento
da classe. “Eu acredito muito neste
sistema,
no
desenvolvimento
das organizações como forma de
melhorar o desempenho das nossas
propriedades. É preciso aperfeiçoar
o diálogo com as autoridades
políticas, universidades e entidades
de pesquisa. É a partir deste sistema
que poderemos fazer nosso negócio
perdurar e se desenvolver.”

Valor da Taxa

Durante a Assembleia foi aprovado o novo valor da contribuição dos associados, que passou dos R$ 0,40
por tonelada de cana cobrados na safra 2013/2014 para R$ 0,35 para a safra 2014/2015. A taxa aprovada se
constituiu em uma das menores entre as associações de todo o país. A previsão de produção dos associados
da Socicana para a safra 2014/2015 é de 6,5 milhões de toneladas, semelhante à safra anterior.

Desafios para 2014
Dentre as principais metas e ações previstas para este ano, estão a continuidade da capacitação e treinamentos aos
associados para a Certificação Bonsucro, cujo objetivo é preparar o produtor para as exigências de mercado visando à
produção sustentável; realização de palestras e treinamentos com foco em aspectos práticos que auxiliem na tomada
de decisão e condução dos negócios; participação em eventos da Orplana, buscando aperfeiçoar as relações com a
cadeia produtiva, mercado e sociedade; e implantação do Planejamento Estratégico.
Um novo serviço que será disponibilizado é a auditoria da colheita mecânica para minimizar as perdas e melhorar os
resultados.
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AGO Socicana

Novos Conselhos

Formação dos novos Conselhos de Administração e Fiscal e os integrantes cujos mandatos se encerraram em fevereiro
deste ano.

Membros eleitos em fevereiro de 2014

Conselheiros que concluíram o mandato
em fevereiro de 2014

Conselho de Administração
Presidente
Bruno Rangel Geraldo Martins
Vice-Presidente Francisco A. de Laurentiis Filho
1º Secretário
Fernando Escaroupa Panobianco
2º Secretário
Luís Fernando Casari
1º Tesoureiro
José Antônio de Souza Rossato Junior
2º Tesoureiro
Paulo de Araújo Rodrigues
1º Vogal
Delson Luiz Palazzo
2º Vogal
Ismael Perina Junior
3º Vogal
Roberto Cestari
4º Vogal
Murilo Gerbasi Morelli
5º Vogal
José de Laurentiz Sobrinho

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

Conselho Fiscal
Efetivos

Conselho Fiscal
Efetivos

Aldo Bellodi Neto
Luis Gustavo Lemos
Nicolau Baldan Filho

Suplentes

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

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

Suplentes

Sérgio Donizete Pavani
Manoel da Silva Carneiro
Márcio Almir Basso

Socicana

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

O sexto PA, Posto de Atendimento, do Sicoob Coopecredi,
inaugurado no dia 23 de dezembro, atrai o interesse do público de
Matão pelo atendimento personalizado e a busca de soluções para as
demandas financeiras de empresas
e pessoas físicas.
O prédio, à Rua São Lourenço,
1079, Vila Mariani, ao lado da
prefeitura municipal, ocupa uma
das melhores áreas da cidade, com
fácil acesso, próximo ao centro e
estacionamento.
As instalações são padronizadas
no modelo Sicoob e
oferecem
conforto
e
comodidade aos associados
e colaboradores.
O evento de inauguração
contou com autoridades do
município, diretores, associados
e imprensa. O prefeito de Matão,
Chico Dumont, elogiou a iniciativa

e desejou as boas vindas.
Com 77 mil habitantes, Matão
foi uma escolha estratégica
para o Sicoob Coopecredi. A
localização e a estrutura viária
são pontos positivos. Além disso,
possui empresas dos setores do
agronegócio, têxtil, máquinas,
entre outras. Segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o PIB (Produto Interno
Bruto) está entre os mais altos
da região, com R$ 5,8 bilhões,
o que ultrapassa cidades mais
populosas.
Segundo Marcos
Aurélio Germano, gerente do novo
Posto de Atendimento, a
instalação da Cooperativa
no município é também
oportunidade para fortalecer o sistema, visto que
o Sicoob Coopecredi
é reconhecido pela
qualidade dos serviços

e segurança que oferece em suas
operações. “A vinda da Cooperativa
a Matão é uma forma de ampliar os
benefícios do cooperativismo na
região, reunindo novos associados
com objetivos comuns.”
“O Posto de Atendimento em
Matão já nasce com a visão de
atendimento a novos negócios,
com uma vasta gama de produtos
e serviços. As contratações dos
colaboradores, por exemplo, foram
realizadas com atenção às novas
características que o segmento
apresenta”, destacou Ismael Perina
Junior, presidente do Conselho de
Administração.
Pensando na qualidade dos
profissionais, os gerentes têm
longa experiência em instituições
financeiras e conhecimento sobre
as necessidades de empresários e
profissionais liberais do município.

Matão

Rua São Lourenço, nº 1079
Tel.: (16) 3383-7979
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Foto: Carlos Zeferino

Sicoob Coopecredi em Matão
atrai pela qualidade do serviço

Foto: Regiane Alves/Neomarc

Foto: Ewerton Alves/Neomarc

Carlos Alberto Zeferino, gerente de negócios,
confirma a proposta dos serviços personalizados.
“Por ser uma Cooperativa de Livre Admissão, o Sicoob
Coopecredi será muito útil aos empreendedores da
indústria, comércio, serviços e profissionais liberais,
com o diferencial de oferecer atendimento específico
ao perfil de cada empresa”, afirmou.

Trajetória

Fundado em 1974, o Sicoob Coopecredi atendia somente a agricultores até o primeiro semestre de 2012. Com
sua ampliação, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, a Cooperativa passou a admitir, em seu quadro de
associados, pessoas físicas e jurídicas de todos os setores econômicos.
Com isso, em 2013, apresentou uma evolução significativa - passou de 2.160 associados para 2.700 - crescimento
de 25%. Além de Matão, a Cooperativa possui Postos de Atendimento em Guariba, onde também está a matriz,
Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis.

POSTOS DE ATENDIMENTO
Guariba

Taquaritinga

Pradópolis

Av. Antonio Albino, 1640
Vila Garavello
14.840-000
Tel.: (16) 3251-9700
Fax: (16) 3251-9710 / 3251-9728

Av. Dr. Francisco Area Leão, 11
Centro
15.900-000
Tel.: (16) 3253-8053
Fax: (16) 3253-8054

Rua São Martinho, 628
Centro
14.850-000
Tel.: (16) 3981-9110
Fax: (16) 3981-9112

Jaboticabal

Dumont

Matão

Praça Dom José Marcondes
Homem de Mello, 155
Centro
14.870-515
Tel.: (16) 3209-9600
Fax: (16) 3209-9609

Rua Alfredo Condeixa, 61, Centro
14.120-000
Tel.: (16) 3944-9410
Fax: (16) 3944-9414

Rua São Lourenço, 1079
Vila Mariani
15.990-200
Tel.: (16) 3383-7979
Fax: (16) 3383-7976
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Sicoob Coopecredi inova na relação
com o colaborador

Uma
confraternização
de
fim de ano diferente marcou o
encerramento
das
atividades
de 2013, do Sicoob Coopecredi.
Acostumado a se reunir em um
esperado jantar no período de
festas, o colaborador teve uma
surpresa ao ser convidado para
passar um dia com a família em um
hotel de Ribeirão Preto. O evento
contou com lazer e trabalho, mas
de forma lúdica, bem diferente
dos treinamentos habituais sobre
operações financeiras.
Os colaboradores interagiram
em uma palestra motivacional
proferida pelo consultor Narciso
Machado. Especialista na integração
de equipes por meio da criatividade
e inovação, ele tirou todo mundo
da cadeira e provou que é possível
motivar com conceitos que

permanecerão no dia a dia.
Outra palestra foi “Minha
empresa meu time”, com a exjogadora de basquete, Magic Paula,
que trouxe inspiração ao contar
sua própria história. Os desafios
enfrentados foram inúmeros na
carreira. Por exemplo, há 30 anos, o
basquete feminino era praticamente
desconhecido. Além disso, Paula,
ainda criança, teve de morar longe
dos pais para treinar. Algo curioso
era a rivalidade entre ela e Hortência,
mesmo quando ambas jogavam no
mesmo time pela seleção brasileira.
Somente mais maduras, quando
decidiram se unir de verdade, é que
conseguiram resultados positivos
para o grupo. Talvez esta tenha sido
a grande lição desse relato marcante.
Superados os reveses, Paula mostrou que os problemas atingem a

Fotos: Regiane Alves/Neomarc

Resultado aparece em uma equipe mais motivada
e preparada para desafios futuros

todos, famosos ou não. Com seu jeito
sereno, provou que as dificuldades
servem de degraus para quem tem
persistência e esperança.

Porque adotar um evento diferente
Esse tipo de evento corporativo,
que une trabalho, interatividade
e lazer com a família é usado
por grandes empresas do Brasil
e exterior, com o objetivo de
produzir uma motivação real na
equipe. A experiência promove
marcas
duradouras,
aproxima
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os colaboradores entre si e dos
profissionais nos cargos de
liderança, tira todos do ambiente de
costume e o que é mais importante,
valoriza cada um. Na verdade, é uma
forma também de a empresa dizer
“obrigado” pela dedicação ao longo
do último período e preparar a todos,

deixando-os mais fortes para os
desafios inerentes a qualquer setor.
Os resultados são visíveis no ânimo
da equipe e também na qualidade
crescente dos serviços prestados.
Sem dúvida, um investimento
seguro.

Campanha sorteia eletrônicos e
prêmios em dinheiro
A Campanha “Compra Premiada” do Sicoob
Coopecredi foi sucesso de público e crítica. Todos
os associados que usaram os cartões nas funções
débito ou crédito, Sicoob MasterCard Platinum,
Gold, Classic ou Empresarial concorreram a diversos
prêmios. A campanha foi válida de setembro a

novembro de 2013, e as compras geraram um
número eletrônico para concorrer.
O sorteio dos prêmios aconteceu logo após
a Assembleia Geral Extraordinária do Sicoob
Coopecredi, no dia 17 de dezembro.

Os contemplados foram

• Herlon Rodrigo Giorgette, PA de Dumont
1 TV LCD 32”;

• Andrea de Souza Nuno, PA de Jaboticabal
1 Mini Ipad;
• Daniel Ricardo Figueira, PA de Guariba
1 Tablet;

4 prêmios de

R$

800
cada

em crédito
na fatura

Houve também 4 premiações em
dinheiro

Valor de R$ 800,00 cada, creditados na fatura do
cartão para:

•
•
•
•

Eder Nunes, PA de Pradópolis;
Vania Regina Scadelai da Cunha, PA de
Jaboticabal;
Bruno Rangel Geraldo Martins, PA de Guariba;
Sandra Helena Uneda Trevisoli, PA de
Jaboticabal.
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SOJA

Dia de
Campo
da Soja
Produtor conheceu variedades de ciclo mais curto e resistentes a herbicida
A Coplana, em parceria com as
empresas Syngenta e Pioneer, promoveu o Dia de Campo da Soja, na
Fazenda Santa Cecília, propriedade
do cooperado José Francisco Baratela. O evento reuniu 40 pessoas, entre
produtores, gestores de propriedades, corpo técnico da cooperativa e
representantes das empresas.
“O nosso intuito é que os cooperados conheçam estas novas variedades, mais precoces, com ciclo um
pouco mais curto. São materiais mais
rápidos, que propiciam menor custo
de controle fitossanitário, pois necessitam de menos pulverizações no decorrer de seu desenvolvimento. Além
disso, facilitam o plantio antecipado
da cana-de-açúcar. Desta maneira,
o produtor reduz os riscos de um
veranico [falta de chuvas], que pode
ocorrer durante o plantio da cana e
a partir do início de abril”, explicou o

agrônomo da filial de Guariba, Pablo
Humberto Silva, um dos organizadores do Dia de Campo.
Os experimentos foram realizados em uma área de nove hectares,
com o plantio de oito variedades: três
da Syngenta (Syn 1163RR, Syn 1157RR
e Syn 1257RR), quatro da Pioneer
(95Y21, 95Y72, 97R21 e 97R71) e uma
da Nidera (NA 5909 RR).
Por parte da Syngenta, destaque
para a variedade Syn 1163RR, que
obteve no ensaio da safra 2012/13
produtividade média de 75 sacas
por hectare, material com potencial
produtivo, relativamente resistente
a nematoides. Há predominância de
quatro vagens por nó e entrenó, com
uma média de três grãos por vagem.
“Esta variedade se encaixa bem aqui
na região em rotação com a cultura
da cana, pois possui ciclo médio de
115 dias”, comentou o representante

técnico de vendas da empresa, Tiago
Carvalho. Dependendo da infestação,
os nematóides podem causar perdas
de 30% a 40% na produção da soja.
Já a Pioneer aposta na variedade
97R21. “Ela possui ciclo precoce,
tolerância ao nematóide de galha,
sistema radicular agressivo e teto
produtivo que varia de 60 a 70
sacos/hectare dependendo da
região e condições climáticas”, citou
o coordenador da área técnica da
empresa no estado de São Paulo,
Ronaldo Gonzaga. O nematoide de
galha está ligado ao sistema radicular
das plantas. A praga também afeta
o desenvolvimento da parte aérea,
podendo causar sérios prejuízos na
quantidade e qualidade das vagens.
Além dos dois materiais já citados, as
variedades 95Y21 e 95Y72 estavam
prontas para colheita com 105 dias
após o plantio.

Com a palavra o produtor
Ceder áreas para experimentos é uma prática antiga
segundo Juliana Bellodi Baratela,
filha do proprietário. “Como
plantamos soja, é muito importante
conhecermos as novas tecnologias
em sementes, com a orientação de
profissionais. Isso agrega valor à
produção, auxilia no planejamento
da safra subsequente. A soja
deixou de ser uma atividade
secundária para nós, é um grande

16

complemento de renda. Por isso,
sempre procuramos investir na
cultura.”
O Dia de Campo permite aos
produtores se inteirarem “in loco”
sobre tecnologias, manejo e inovações que estão à disposição no mercado. Isso agrega conhecimento e
é uma ferramenta para o aumento
da produtividade e qualidade dos
cultivos em suas propriedades. Este
é um dos focos da Coplana.

“Participar de eventos como
este é fundamental ao produtor,
pois dá uma ampla visão em
relação à cultura que ele atua. Aqui
conhecemos cultivares de ciclo
mais curto, com grande potencial
produtivo e suas características.
Outro ponto de destaque é que a
soja casa muito bem em rotação
com a cultura da cana”, analisou o
produtor Rogério Farinelli.

Treinamento em maquinário
busca reduzir impurezas transportadas do campo para a indústria
A Coplana, em parceria com as
Indústrias Reunidas Colombo/MIAC,
promoveu em janeiro e fevereiro,
um treinamento para produtores
rurais e operadores de invertedores
e colhedoras de amendoim. Participaram 240 pessoas. O treinamento
ocorreu no departamento de Engenharia Rural da Unesp, câmpus de
Jaboticabal.
“O objetivo foi reciclar os operares quanto às regulagens das máquinas para uma colheita com menos
impurezas e menor quantidade de
debulhado da roça. Isso contribui
para que o produtor tenha um menor custo de transporte e menos
descontos na entrega da produção”,
destacou o gerente de Desenvolvimento Agrícola da Unidade de
Grãos da Coplana, Paulo Henn.

Pontos de atenção

A colheita do amendoim é
composta por duas operações no
campo: o arranquio e o recolhimento.
O operador tem de tomar cuidado
nos dois processos. No arranquio, há
uma velocidade ideal da máquina
e um ponto ideal de umidade,
invertendo bem a leira, deixando-a
contínua. “Quando se tem uma
área muito grande, com pouco
equipamento e ainda sob chuva,

O gerente de Marketing da Colombo, Luiz Antônio Vizeu, se mostrou preocupado em relação ao desconhecimento sobre as regulagens
básicas. “Ao usar corretamente a
máquina, a capacidade de trabalho
é maior, o custo de manutenção é
menor e a qualidade do produto,
que no caso é o amendoim, é muito
melhor”, explicou. Hoje, a média de
transporte de impurezas chega a ser
superior a 10%.
Relembrar os detalhes operacionais para a colheita do amendoim
nunca é demais. Mesmo trabalhando há muitos anos na atividade, os
produtores e operadores esclareceram dúvidas e observaram os pontos que merecem atenção para um
bom resultado ao final da safra. “O
treinamento é muito bem-vindo.

Buscamos constantemente melhorar nossas operações no arranquio e
colheita a cada safra para que tenhamos um amendoim mais limpo e de
qualidade”, disse o produtor Valdecir
Luiz de Souza.
“É interessante aproveitar a
oportunidade e trazer nossos
operadores que são treinados
por um corpo técnico. O recurso
humano na operação da colheita
é totalmente relevante para a
qualidade final do produto que
você vai entregar na cooperativa ou
na indústria de uma maneira geral.
Quanto mais esclarecido estiver o
capital humano, a tendência é que a
qualidade do produto seja melhor”,
comentou o produtor Fernando
Escaroupa Panobianco.

o produtor não tem condições de
fazer o ideal. No entanto, sempre
que possível, é interessante executar
desta maneira”, lembrou Vizeu.
Quanto ao recolhimento, é muito
comum os operadores não usarem
a rotação do motor corretamente,
aquela em que o TdP (tomada
de potência) trabalha a 540 rpm
(rotação por minuto). “A máquina
é projetada para trabalhar com

esta rotação. Se não fizer isso, tudo
funcionará diferente do que foi
projetado, ocasionando quebra,
perda, qualidade ruim, problemas
na separação de materiais e na
limpeza. Todas as operações ficam
comprometidas”, alertou o gerente
de Marketing da Colombo. Outro
ponto de atenção no recolhimento é
que a mudança de velocidade exige
a troca de marcha.

Regras de ouro que valem para todas as safras...
Para um bom arranquio é necessário:
• Ajustar a velocidade do trator à velocidade da esteira do arrancador (normalmente deve-se trabalhar
entre 4 km/h e 5,5 km/h);
• Manter a rotação da TdP em torno de 540 rpm;
• Acrescentar 100 rpm no motor e ajustar as rodinhas, ao arrancar o amendoim com terra molhada
(quando voltar ao terreno seco, voltar à regulagem inicial);
• Regular bem a profundidade (corte logo abaixo da profundidade das vagens - normalmente 10 cm);
• Manter a precisão das linhas de plantio (largura menor que 90 cm provoca a subida das plantas pelo
centro da esteira, ocasionando uma inversão inadequada).
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SUSTENTABILIDADE

Reflorestando as
Nascentes é referência
na região

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

Projetos ambientais somam mais de 110
mil mudas no município e a recuperação
de uma área superior a 80 hectares
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Nos últimos anos tem crescido, no Brasil, a preocupação em
promover a recomposição de vegetação nativa ao redor de
nascentes ou ao longo de cursos d’água. As ações voltadas para
a responsabilidade ambiental se refletem em benefícios diretos à
sociedade.
O município de Jaboticabal lançou, em 21 de setembro de 2005,
o projeto de educação e recuperação ambiental Reflorestando
as Nascentes, referência na região pelos resultados já alcançados.
O objetivo é o aumento da vegetação arbórea nas áreas de
preservação permanente, proporcionando abrigo para a fauna
silvestre, além da gestão adequada dos recursos hídricos.
A 78ª etapa do projeto ocorreu no dia 13 de dezembro de 2013,
com o plantio de 2 mil mudas em uma área de 1,2 hectare na
Fazenda Santa Luzia, propriedade de Zina Maria Bellodi. O evento
contou com a participação de alunos da Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de Jaboticabal, autoridades, amigos e
familiares da produtora rural, além de representantes das entidades
que integram o projeto.
“A iniciativa é importante sob vários pontos de vista. A
preservação das nascentes é o principal objetivo do reflorestamento
e fico contente em dar minha contribuição, o que servirá para as
gerações futuras usufruírem deste recurso tão fundamental para a
nossa vida que é a água”, comentou Zina Bellodi.
A produtora rural já recuperou toda a margem do trecho do
Córrego Rico que passa por sua propriedade, somando 30 mil
mudas plantadas. Outro curso d´água que atravessa a área é o
Córrego Jaboticabal, que foi reflorestado com o plantio de 10 mil
mudas. Zina possui ainda cerca de 800 árvores nativas, frutíferas e
exóticas próximas à sede administrativa da propriedade. “Preservar
deve ser obrigação de todos nós para que tenhamos uma sociedade
melhor”, destacou.
A sustentabilidade das bacias hidrográficas começa com
a preservação das nascentes. Desde sua criação, o projeto
Reflorestando as Nascentes proporciona o aumento da vegetação
nas Áreas de Preservação Permanente, melhoria na qualidade e

quantidade de água disponível nos
mananciais e promove a educação
ambiental. A vegetação tem um
papel fundamental no equilíbrio
do meio ambiente: é responsável,
por exemplo, pela contenção de
erosão; impede o assoreamento
do curso d’água; promove a
manutenção de olhos d’água;
viabiliza corredores biológicos;
mantém a biodiversidade, absorção
e transforma gás carbônico em
oxigênio.
“O plantio na Fazenda Santa
Luzia é muito importante para a
sustentabilidade do setor agrícola
da nossa região. Os projetos
Reflorestando as Nascentes e
Córrego Vivo são bons exemplos de
recuperação de áreas, com vários
benefícios ambientais”, destacou o
gerente da Área Técnica e Ambiental
da Coplana, Amauri Frizzas.
A previsão é que na Fazenda
Santa Luzia sejam plantadas mais
14 mil mudas em uma área de 11,5
hectares, dentro do projeto Córrego
Vivo. “É uma iniciativa importante da

proprietária preservar para manter
a qualidade de água da bacia do
Córrego Rico”, explicou Igor Marques
Cervantes, responsável pela Central
de Recebimento de Embalagens
Vazias de Defensivos Agrícolas da
Coplana e um dos coordenadores
do projeto de reflorestamento.
“A recuperação de áreas degradadas é fundamental para que o
produtor esteja dentro das normas
ambientais e continue produzindo
com sustentabilidade. Dessa forma,
a contribuição da Socicana com essas iniciativas se reflete em resultados para o produtor”, disse o agrônomo da Associação, Rafael Sartori.
De acordo com o sargento Giovane Delalibera, comandante da
base da Polícia Militar Ambiental de
Jaboticabal, um dos motivos para
o sucesso destas ações é a reunião
de diferentes agentes da sociedade
com o mesmo objetivo. “Em 2005,

desenvolvemos o projeto Reflorestando as Nascentes e, em 2009, criamos o Córrego Vivo. Desde então,
estamos recuperando as margens
de rios e nascentes. A perspectiva
para 2014 é que estes projetos se
estendam e se intensifiquem. Os resultados têm sido satisfatórios. Nós
retornamos a áreas onde já foram
feitos os reflorestamentos há alguns
anos e fazemos a soltura de animais
silvestres, porque se tornaram áreas
consolidadas. Em 2014, temos de aumentar as áreas a serem reflorestadas”, finalizou o comandante.
O prefeito de Jaboticabal, Raul
Gírio, enalteceu a atitude da produtora rural em recuperar a nascente.
“Este ato é de muita profundidade,
já que busca preservar o meio ambiente e as nossas fontes, cada vez
mais escassas”, concluiu.

Números

123.080
mudas

Criado em setembro de 2005, o projeto Reflorestando as Nascentes totaliza
85.823 mudas em 78 plantios, reflorestando uma área de 51,5 hectares.
Coplana, Polícia Ambiental e Secretaria de Agricultura são os responsáveis
pela coordenação do projeto, que conta com o apoio também da Socicana,
Sicoob Coopecredi, governo municipal, entidades do agronegócio e iniciativa
privada.
Já o projeto Córrego Vivo, criado em setembro de 2009, atingiu a marca
de 37.257 mudas plantadas, recuperando uma área de 31,85 hectares em
28 etapas. Juntos, os dois projetos totalizam o plantio de 123.080 mudas,
recuperando uma área total de 83,35 hectares.
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LEGISLAÇÃO

CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Inscrição no CAR é exigência para a
regularização ambiental
Socicana está auxiliando o associado no preenchimento.
Documento é obrigatório para todas as propriedades rurais.
Um dos grandes desafios enfrentados pelo setor agropecuário se refere à questão ambiental. Com este
foco, a Socicana teve um papel ativo
nas discussões e na elaboração do
Novo Código Florestal. Como exemplo, participou de audiências públicas e, em momentos cruciais para a
aprovação do novo texto, organizou
viagens à Brasília, argumentou com
parlamentares e garantiu que o produtor tivesse voz.
O Novo Código Florestal aprovado tem, dessa forma, um texto
que foi possível diante da enorme
tarefa da busca por consenso sobre
um tema que se baseou em critérios
técnicos e ideológicos.

Passada esta etapa, nesse momento, o CAR - Cadastro Ambiental
Rural - é o primeiro passo para a regularização ambiental das propriedades rurais. Assim, a Socicana antecipou-se e colocou, à disposição de
seus associados, uma equipe para
fazer as inscrições no sistema.
O Cadastro reúne todos os
dados ambientais ligados às Áreas
de Preservação Permanente (APP),
Reserva Legal, florestas, vegetação
nativa, áreas de uso restrito e áreas
já consolidadas.
Para que o associado não precise
averbar a reserva legal, mas consiga
desenvolver suas atividades dentro
da legislação (ter facilidades quanto

à aquisição, venda de propriedades e
documentos de garantias bancárias,
como hipotecas), é necessário que
tenha em mãos o CAR.
Vale ressaltar que o produtor
pode, sozinho, fazer sua inscrição
no Cadastro. Entretanto, a equipe
da Socicana está disponível para
auxiliá-lo quanto às dúvidas que
possam surgir. Assuntos ambientais
são complexos e exigem bastante
atenção. “É necessário que, ao
se inscrever no CAR, o produtor
tenha ciência da sua realidade, da
legislação ambiental e toda sua
complexidade”, alerta Marta Maria
Gomes dos Santos, gerente Jurídica
da Socicana.

Ilustração: http://www.car.gov.br/
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ASSESSORIA DA SOCICANA PARA A INSCRIÇÃO NO CAR

Vários produtores já iniciaram o seu processo de adequação com a assessoria da Socicana. É importante separar a
documentação e entrar em contato com a equipe para mais detalhes.

É necessário que o produtor leve até a Associação os documentos:
• CCIR (Certidão de Cadastro de Imóvel Rural), que é emitido pelo
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária);
• Matrículas lançadas no CCIR apresentado;
• Imposto Territorial Rural (ITR) referente à propriedade.

2.

Cópia simples do RG e CPF dos proprietários;

3.

Mapa impresso da área;

4.

Arquivo digital do perímetro georreferenciado da área;

5.

Comprovante de endereço residencial;

6.

Inscrições de Produtor (DECA) referentes aos imóveis do CCIR;

7.

Outros documentos que entenda pertinentes.

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

1.

Mais informações na Socicana:
(16) 3251-9270
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GESTÃO DE PESSOAS

Muito comentado na Coplana nos últimos três anos, o
conceito de “Clima Organizacional” pode ser entendido como a
qualidade do ambiente dentro da empresa. Ou mais importante
que isso, como o ambiente é percebido pelos membros da
organização - se bom ou ruim - e de que forma isso influencia no
comportamento de todos.
Os resultados podem ser positivos ou negativos, variando
com a interpretação de cada um sobre determinado tema. O
clima também está relacionado às regras, aos valores, costumes,
e à maneira como os líderes enfrentam os desafios, os momentos
de crise e como os gestores se relacionam com os colaboradores.
As orientações são objetivas e de fácil entendimento? As
funções e papéis estão claros para todos? Com são cobradas as
metas? Existem políticas de capacitação, carreira, remuneração
e bem-estar no ambiente da empresa?
Essas são apenas algumas questões que influenciam no
clima e, diretamente, na motivação da equipe, no seu grau de
satisfação e na qualidade de seu trabalho.

A pesquisa
A Coplana, ao longo de 2013, realizou a segunda edição da
pesquisa de clima organizacional junto aos colaboradores.
Dentre os pontos positivos que apareceram na edição 2013,
estiveram o diálogo entre os colaboradores e gestores, orgulho
em fazer parte da equipe de funcionários, treinamentos para
melhor executar o trabalho, segurança (uso de Equipamentos
de Proteção Individual, ferramentas adequadas e carro em bom
estado de uso), satisfação nas atividades que executa, comprometimento com o trabalho, ambiente de trabalho satisfatório,
reconhecimento e possibilidade de crescimento profissional.
Em 2011, o resultado geral de satisfação havia sido de 81%.
Em 2013, o índice se manteve, alcançando 82%. A gerente
Executiva Administrativa e Financeira da Coplana, Mirela
Gradim, acompanha pessoalmente todas as etapas da pesquisa,
por considerar esta uma importante ferramenta na gestão de
pessoas. “Em cima dos pontos citados na pesquisa, que merecem
maior atenção, vamos checar como podemos melhorar e
trabalhar novas ideias para aperfeiçoarmos os processos,
gerando maior nível de satisfação aos colaboradores”, destacou.
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Finalizando a pesquisa, a Coplana
promoveu, em 6 de fevereiro, uma palestra
motivacional com o professor Gretz, que
tem formação em História e Administração
de Empresas, além de longa experiência em
eventos corporativos.

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

Por que é importante
conhecer o “clima”
da empresa?

Conclusão da Pesquisa

O evento, ocorrido no Cine Teatro Municipal de Jaboticabal, reuniu diretores, gestores
e colaboradores da Cooperativa. A iniciativa, um projeto piloto criado pela gerência
Administrativa e Financeira, se consolidou,
tornando-se instrumento na busca por um
ambiente de trabalho melhor.
A pesquisa foi organizada em duas
etapas: o lançamento, feito pelos gestores
de uma forma lúdica, e a devolutiva, quando
são apresentados os resultados e o grau de
satisfação dos colaboradores.
“O trabalho não está finalizado ainda.
Cada gestor receberá individualmente o
resultado da sua área e, juntamente com a
área de Recursos Humanos, criará o plano de
ação. O objetivo é gerar mais satisfação do
colaborador junto à liderança e à Coplana”,
explicou Mirela.
“A base da pesquisa, que faz desta uma
ferramenta útil ou não, é a confiança das
pessoas em participar e dar opiniões claras
e honestas. Trata-se de uma avaliação
ponderada sem um viés de medo ou
negativismo. O índice de participação e a
qualidade foram extraordinários”, comentou
o superintendente, Arimatéa Calsaverini.
“Os colaboradores sabem dos desafios
que teremos nos dois próximos anos. A nossa
vida é de constante melhoramento e temos
de avançar em relação ao grau de satisfação
dos nossos colaboradores”, concluiu o vicepresidente, Roberto Cestari.

ATR

CONSECANA

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

CIRCULAR Nº 17/13 - 28 de fevereiro de 2014

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 FEVEREIRO de 2014, é de R$ 0,4553. 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 de 2013 a
fevereiro de 2014 e os acumulados até FEVEREIRO, são apresentados a seguir:

Mês	ABMI 	AVHP 	ABME	EAC	EHC 	EAI	EHI	EAE	EHE
Abril/2013
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro/2014
Fevereiro
Acumulado
até Fevereiro

43,96
44,58
43,70
44,64
45,20
47,16
48,06
51,21
50,88
48,66
47,22
46,88

35,66
35,96
37,58
37,93
39,25
37,38
35,33
38,39
39,71
39,20
37,99
37,72

38,41
39,72
42,32
42,85
44,56
42,17
40,37
43,17
44,96
44,74
43,67
42,70

1394,80
1329,10
1285,20
1271,20
1227,30
1277,10
1315,40
1342,80
1440,00
1456,10
1520,50
1349,56

1244,30
1110,20
1140,20
1114,50
1088,60
1148,50
1164,00
1204,70
1281,10
1284,80
1368,60
1198,45

1401,30
1376,20
1320,40
1335,10
1284,50
1289,20
1340,90
1387,70
1477,80
1477,60
1523,40
1385,75

1277,40
1168,00
1170,00
1158,80
1106,90
1160,10
1188,10
1212,00
1311,90
1333,40
1378,80
1220,26

1328,37
1329,91
1318,68
1307,16
1278,90
1272,79
1339,84
1334,81
1394,81
1439,99
1518,82
1342,17

1145,22
1202,12
1147,28
1155,74
1228,14
1183,61
1172,83
1203,27
1232,78
1267,28
1318,72
1201,34

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos. Já 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 de 2013 a fevereiro de 2014 e os
acumulados até FEVEREIRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/13, e na Circular 13/13 são os seguintes:

Mês	ABMI 	AVHP 	ABME	EAC	EHC 	EAI	EHI	EAE	EHE
Abril/2013
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Janeiro/2014

Fevereiro
Acumulado

até Fevereiro

0,4636
0,4701
0,4608
0,4707
0,4766
0,4973
0,5068
0,5400
0,5365
0,5131
0,4979
0,4944

MÊS
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO

0,4060
0,4094
0,4278
0,4318
0,4468
0,4255
0,4022
0,4370
0,4521
0,4463
0,4325
0,4294

0,4355
0,4504
0,4799
0,4859
0,5053
0,4782
0,4577
0,4895
0,5098
0,5073
0,4952
0,4841

0,4952
0,4719
0,4563
0,4513
0,4357
0,4534
0,4670
0,4767
0,5112
0,5169
0,5398
0,4791

Preço Médio do kg de ATR
Mês
Acumulado
0,4470
0,4363
0,4416
0,4415
0,4436
0,4441

0,4470
0,4416
0,4426
0,4429
0,4440
0,4439

0,4610
0,4113
0,4224
0,4129
0,4033
0,4255
0,4313
0,4463
0,4747
0,4760
0,5071
0,4440

0,4975
0,4886
0,4688
0,4740
0,4560
0,4577
0,4760
0,4927
0,5246
0,5246
0,5408
0,4920

MÊS
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO

0,4733
0,4327
0,4335
0,4293
0,4101
0,4298
0,4402
0,4490
0,4861
0,4940
0,5108
0,4521

0,4716
0,4721
0,4682
0,4641
0,4540
0,4519
0,4757
0,4739
0,4952
0,5112
0,5392
0,4765

0,4243
0,4454
0,4251
0,4282
0,4550
0,4385
0,4345
0,4458
0,4567
0,4695
0,4886
0,4451

Preço Médio do kg de ATR
Mês
Acumulado
0,4412
0,4637
0,4831
0,4812
0,4867

0,4434
0,4461
0,4494
0,4524
0,4553
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