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EDITORIAL 

Prezado Associado,

A safra 2014/2015 se iniciou e o ano promete 
ser desafiador. Questões recorrentes como 
variações climáticas, sanidade das lavouras, 
culturas alternativas, políticas agrícolas e 
econômicas, mecanização do canavial, entre 
outras, vem-nos alertar a ter um cuidado ainda 
maior na tomada de decisões. Sem contar com as 
eleições de outubro, que é a chance que temos 
de recolocar o Brasil na rota do desenvolvimento 
e progresso.

Como é de conhecimento geral, o início de 
2014 foi catastrófico para as nossas culturas. O 
IEA - Instituto de Economia Agrícola - mostrou 
que a precipitação foi 71% inferior à prevista 
para a região de Ribeirão Preto. O verão seco 
prejudicou o desenvolvimento ideal das culturas, 
e o resultado não poderia ser outro: quebra na 
safra de grãos e previsão de menor quantidade 
de cana em relação à safra passada.

 Não só os problemas climáticos, mas todo 
esse contexto, já recorrente, nos faz pensar em 
alternativas que melhorem a condução das 
lavouras, garanta renda e a permanência dos 
produtores no negócio. Alguns produtores da 
nossa região já estão investindo em culturas 
alternativas, como a mandioca, que tem um 
bom valor de mercado e pode ser implantada 
em áreas onde não será mais conduzida a 
cultura canavieira. Outras atividades como frutas, 
hortaliças, eucalipto e seringueira devem ser 
analisadas e avaliadas pelas nossas organizações, 

para que sirvam de alternativa para os nossos 
produtores.

Aliado à organização de novas alternativas, 
o investimento em gestão e capacitação é 
imprescindível. Devemos nos preparar para os 
desafios com uma gestão moderna e eficiente. 
A participação em cursos, seminários, palestras 
e eventos organizados pelas entidades é fonte 
de conhecimento e experiência para nos 
preparar para o futuro. Intercâmbios com outras 
associações nacionais e internacionais nos 
ajudam a enxergar o mundo de forma diferente e 
buscar oportunidades de melhoria. Tudo isso nos 
remete, também, à necessidade de renovação 
da gestão política do nosso país. Enfrentamos 
diversos casos de corrupção, desvio, omissão por 
parte dos que nos governam. A oportunidade 
de mudança está em nossas mãos. Cabe a nós 
escolher melhor os nossos representantes para 
que voltemos a sonhar com um país mais justo e 
progressista.

Finalizando, gostaria de dizer 
que as nossas organizações 
trabalham para auxiliar os 
produtores na transposição dos 
obstáculos de forma eficiente e 
sustentável. O nosso trabalho é 
auxiliar para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos 
associados e contribuir para que a 
nossa região continue a brilhar nos 
altos degraus do desenvolvimento 
social e econômico.

Ano desafiador, com muitos 
obstáculos a serem superados

 Bruno Rangel Geraldo Martins
Presidente da Socicana
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BALANÇO

Socicana

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
Balancete de Encerramento em 28 de fevereiro de 2014.

Jaboticabal, 28 de fevereiro de 2014. Delson Luiz Palazzo 
Presidente

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

TC CRC: 1SP065569/O-0

ATIVO VALOR TOTAL PASSIVO VALOR TOTAL

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

NUMERÁRIO

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCOS C/ APLICAÇÃO

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

CONTAS A RECEBER

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS

IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR

IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR

NÃO CIRCULANTE

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

OUTROS IMOBILIZADOS

IMOBILIZADO - AVALIADO

INTANGÍVEIS

TOTAL ATIVO

538.559,17

538.559,17

345.978,70

47.179,28

26.930,55

12.184,40

106.286,24

119.266,00

119.266,00

119.266,00

17.928.471,36

16.424.362,28

59.504,86

16.364.857,42

1.171.020,80

1.171.020,80

333.088,28

333.088,28

18.586.296,53

16.581.557,64

16.368.002,94

18,44

12.238,41

16.355.746,09

43.084,44

(36.528,42)

79.612,86

4.700,00

4.700,00

165.770,26

165.770,26

2.004.738,89

2.004.738,89

641.254,73

190.911,57

2.646,88

1.167.065,71

2.860,00

18.586.296,53

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

 
 
 
PERMANENTE

Investimentos 
Imobilizado 
Intangível 

TOTAL DO ATIVO

ATIVO

Delson Luiz Palazzo
Diretor Financeiro

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0

CPF 306.909.518-68

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO

 788.797  720.968 

31/03/2014 31/03/2013

 788.797  720.968 

31/03/2014 31/03/2013
em milhares

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
 Sobras no exercício

 1.141 
 343.371 

 3.928 
 235.317 

 151 

 583.907 

 25.271 
 88.451 
 66.539 
 5.645 

 185.907 

 14.695 
 4.133 

 154 

18.982 

 756 
 343.970 

 3.962 
 225.760 

 274 

 574.722 

 15.226 
 55.640 
 58.646 

 -   

 129.511 

 12.775 
 3.779 

 181 

 16.735 

 362.219 
 163.113 

 2.869 
 159 

 2.785 

 531.146 

 76.402 
 186 

 67.534 

 144.122 

 74.953 
 26.819 

 949 
 -   

 7.623 
 3.184 

 113.529 

 329.420 
 176.232 

 2.741 
 153 

 3.793 

 512.339 

 46.929 
 127 

 59.544 

 106.599 

 70.579 
 24.445 

 388 
 1.928 
 2.388 
 2.303 

 102.031 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2014

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

IMPOSTO A RECOLHER

PROVISÕES

NÃO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVAS DO IMOBILIZADO

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

*

TOTAL PASSIVO
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O Departamento Comercial da Coplana realiza, de 19 a 23 de maio, 
a segunda edição da Semana de Negócios, desta vez nas cinco filiais: 
Guariba, Jaboticabal, Dumont, Pradópolis e Taquaritinga. O horário de 
funcionamento é das 7h às 17h, com a presença de empresas na área 
de insumos, máquinas e defensivos agrícolas com foco nas culturas 
de cana-de-açúcar, amendoim, milho e soja, além de produtos para 
o manejo animal, peças e marca própria, como coturnos, botinas de 
segurança, rações para cães e equinos, vedantes para pneus agrícolas 
e rodoviários. 

A Semana de Negócios é uma oportunidade para o cooperado 
conhecer o que há de mais novo em termos de tecnologia, além 
de adquirir produtos com financiamentos e prazos em condições 
especiais para maquinários, implementos e tratores. Em 2013, a feira 
aconteceu no primeiro semestre, porém só em Jaboticabal com a 
exposição de implementos. Neste ano, negócios em todas as filiais da 
Coplana irão facilitar o acesso do produtor.  

“Buscamos aperfeiçoar os serviços 
prestados aos nossos cooperados, 
possibilitando negócios mais 
vantajosos. Nesta edição, vamos 
disponibilizar um atendimento melhor, 
descentralizando a exposição, com 
melhores condições comerciais”, 
disse o gerente do Setor Varejo, 
Cézar Antonio Cimatti, um dos 
organizadores da Semana de 
Negócios.

“O setor agrícola, de maneira geral, 
vem passando por dificuldades 
econômicas, principalmente de baixa 
rentabilidade na cultura da cana-de-
açúcar. Cabe à Cooperativa também 
buscar alternativas que venham 
amenizar esta situação. A realização 
da Semana de Negócios trará aos 
produtores e cooperados preços e 
condições mais vantajosas, visando 
diminuir os custos de produção”, 
finalizou o gerente da área 
Técnica Comercial de Insumos da 
Coplana, Ednel Alvando Constant. 

Este ano,
Semana de  Negócios, 
acontece em todas as filiais da Coplana

Iniciativa é oportunidade ao cooperado para
conhecer novas tecnologias

e condições especiais de aquisição
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Assunto foi tema do Núcleo de Taquaritinga

Mandioca brava
uma nova opção de cultura

MANDIOCA BRAVA

A safra atual marca o fim da quei-
ma da palha em áreas mecanizáveis 
no estado de São Paulo. A preocupa-
ção dos produtores, principalmente 
com propriedades de pequeno e 
médio porte, é o que plantar após 
2017, prazo para o fim da queima em 
áreas não mecanizáveis. 

Uma opção que vem ganhando 
espaço é a mandioca brava, desti-
nada à indústria. Em área cultivada, 
ocupa o sétimo lugar no mundo e o 
quarto lugar na região tropical. Na 
América do Sul, o Brasil é o maior 
produtor, respondendo por 72% do 
volume, com 23 milhões de tonela-
das de raízes.

A planta é rústica e se adapta a 
vários tipos de clima e solo, sen-
do ideal para o seu cultivo o clima 
quente e úmido. Está presente em 
todos os estados brasileiros e em vá-
rios países, principalmente nos con-
tinentes africano e asiático, onde é 
base da segurança alimentar. Em 
regiões secas ou sob estresse hídri-
co, é capaz de usar a água do solo 
de maneira mais eficiente que a 

maioria das culturas agrícolas. Pode, 
ainda, ser cultivada em solos de bai-
xa fertilidade natural, sem grandes 
perdas em produção.

BRAVA E MAnSA (dE MESA)
A cultura é dividida em dois gru-

pos: ‘brava’ (destinada à indústria) e 
‘mansa’ (para mesa). A diferença está 
no teor de cianeto, substância tóxica 
presente especialmente nas raízes, 
que aparece em maior concentra-
ção na mandioca ‘brava’. Neste caso, 
o sabor é amargo e não é adequada 
ao consumo na forma cozida ou fri-
ta. Porém, a toxicidade presente nas 
raízes ‘in natura’ é eliminada pelo 
calor empregado no  processamen-
to industrial, e o produto final é ade-
quado à alimentação humana. 

É destinada à fabricação de fa-
rinha, fécula e polvilho e pode ser 
ainda matéria-prima para a produ-
ção de álcool fino ou etanol. Como 
o rendimento é fator relevante, no 
processamento, há preferência por 
raízes com alto teor de amido, pelí-
cula clara e de fácil descascamento, 

o que é adequado às farinheiras. As 
fecularias compram, também, raízes 
de casca escura. 

São Paulo, Mato Grosso e Paraná 
são estados de maior tecnologia e 
controle fitossanitário em sua pro-
dução.  Em São Paulo, a mandioca 
para indústria está mais concentra-
da no Vale do Médio Paranapane-
ma.

Outro uso possível da mandioca 
é a alimentação animal. As ramas 
tenras e com folhas da parte supe-
rior, de alto valor proteico, devem 
ser trituradas, amontoadas à som-
bra e deixadas em descanso por ao 
menos 24 horas para a evaporação 
das substâncias tóxicas.  

Estudos das cultivares industriais 
têm buscado características como 
maior produtividade, alto teor de 
matéria seca e amido, resistência 
à bacteriose (principal doença na 
cultura) e ao superalongamento 
(doença que diminui a produção e 
o teor de amido nas raízes) e plan-
tas adaptadas ao plantio e colheita 
mecânicos. 

“Hoje, o mercado tem demanda crescente 
por mandioca já descascada, cozida e 
frita para a mesa, sendo seu cultivo mais 
delicado”, explicou o pesquisador 
científico do IAC (Instituto 
Agronômico de Campinas), José 

Carlos Feltran, durante reunião no Núcleo 
da Coplana de Taquaritinga, em 16 de abril. O 

evento foi uma parceria com a Cotai Alimentos.
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Ricardo Carvalho/Neomarc

“A mandioca tem que ser tratada 
como uma cultura tecnológica para 
retorno econômico adequado, não 
devendo ser vista como cultura de 
segunda linha. O material de plantio 
(ramas e manivas ‘semente’) tem de 
ser muito bom, ou seja, sadio e vigo-
roso, pois cerca de 60% do sucesso 
da produção de raízes é influenciado 
pela escolha desse material”, afirma 
Feltran.

O material de plantio ideal deve 
ter vigor, maturidade, diâmetro e 
nutrição adequados e estar sem 
danos mecânicos. Quanto à sani-
dade, deve estar livre das principais 
doenças (bacterioses e viroses) e de 
pragas (como cochonilhas). “Antes 
do plantio, deve-se fazer a aduba-
ção conforme a análise de solo. Em 
seguida, cortar as ramas adequada-
mente, cujo tamanho médio é de 18 
a 20 cm, apresentando cada maniva 
pelo menos 4 a 5 gemas. Deve haver 
padronização no comprimento para 
evitar problemas no carregamento e 
transporte do material e colocação 
das ramas nas canecas da plantadei-
ra”, comentou o pesquisador científi-
co do IAC, Eduardo Aguiar.

Outro ponto importante é que 
a produção das raízes está direta-
mente relacionada ao tempo em 
que a planta permanece com folhas. 
“As podas fora da época correta po-
dem diminuir a produção. A poda 
é recomendada somente em casos 
extremos, como, por exemplo, após 
chuva de granizo que provoca mui-
tos ferimentos nas plantas”, disse 
Feltran. 

A colheita da mandioca pode ser 
feita de oito meses a dois anos (ge-
ralmente é feita de 12 a 18 meses) 
após o plantio das manivas, depen-
dendo da cultivar e das condições 
de cultivo. “O prazo total e ideal para 
a cultura ser colhida é aos 24 meses 
[dois ciclos completos], período em 
que atinge maior produtividade, po-
dendo produzir de 30 a 40 toneladas 
por hectare de raízes em condições 
adequadas de cultivo. Colhendo 
com apenas um ciclo, a produtivi-
dade será inferior”, finalizou Eduar-
do Barreto Aguiar. Cerca de 30% a 
40% do custo total de produção cor-     
responde à colheita. 

Quanto ao solo, deve ser leve, 
facilmente arável e com boa exposi-
ção solar. “Devem ser evitados solos 
sujeitos a encharcamento, compac-
tados, muito argilosos e recém-des-
bravados. A mandioca é uma cultura 
de crescimento lento e demora a fe-
char completamente o solo, poden-
do haver grandes perdas por erosão. 
Assim, é preciso adotar medidas de 
conservação de solo como terracea-
mento e plantio em nível”, alertou o 
especialista.

O plantio é feito a partir de pe-
daços de caule ou haste maduros, 
retirados de plantas adultas saudá-
veis, denominados manivas, que são 
colocadas em sulcos de plantio de 
cinco a dez centímetros de profun-
didade, normalmente na posição 
horizontal, o que facilita a colheita. 
No entanto, existe a possibilidade 
do plantio na vertical ou inclinado. 

Em relação aos tratos culturais, é 
necessário retirar frequentemente 
plantas invasoras (mato) que con-
correm com a mandioca na absor-
ção de água e nutrientes do solo e 
na captação de luz, principalmente 
nos primeiros seis meses. 

“O grande objetivo do núcleo foi trazer informações importantes ao 
produtor. Com o fim das queimadas em áreas não mecanizáveis na cultura 
da cana, vimos que a mandioca destinada à indústria é uma alternativa. Ela 
ainda é uma cultura pouco conhecida para nós, mas no futuro podemos 
fazer da nossa região uma grande produtora”, comentou o secretário 
do Núcleo de Taquaritinga, Márcio Basso.

 

“A mandioca é uma opção viável de cultura na nossa região. Hoje, temos 
um potencial de expansão na indústria e não temos fornecedores. Nosso 
objetivo foi mostrar um pouco da cultura, uma novidade na região de 
Taquaritinga, onde a cultura predominante é a cana”, concluiu o diretor 
da Cotai Alimentos, Luiz Antonio Pellati. 

Cuidados com a cultura
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MeMbros da WWF - organIzação não 
governaMental, presente eM MaIs de 
ceM países, vIsItaraM a socIcana no 
dIa 20 de FevereIro, para conhecer 
servIços prestados ao assocIado, o 
setor sucroenergétIco e a certIFIcação 
bonsucro para a cultura da cana. a 
coMItIva FoI recepcIonada por gestores 
e dIretores da assocIação.

Representantes da WWF 
querem conhecer a produção 
de cana brasileira

socicana apresenta a cultura e sistema de pagamento

Até o momento, 2,92% das terras no mundo com cultivo 
de cana-de-açúcar têm a certificação Bonsucro, com mais 
de 43 milhões de toneladas produzidas. A organização 
é formada por diferentes agentes do setor que buscam 
reduzir os impactos ambientais e sociais da produção, com 
foco no desenvolvimento econômico. São 100 membros, 
espalhados por 27 países. 

A Socicana é parceira na iniciativa. Dessa forma, os 
representantes da WWF vieram colher informações sobre 
o sistema de produção no Brasil e seu nível de avanço em 
relação à sustentabilidade.

“A parceria com estas entidades, que têm abrangência mundial, é importante 
para mostrarmos as situações da produção de cana no Brasil, do produtor e o que 
podemos fazer juntos para que algumas questões sejam inovadas e que a cana 
seja melhor remunerada e valorizada. Temos buscado fortalecer as parcerias com 
o objetivo de viabilizarmos a certificação para o produtor de cana”, afirmou o 
presidente da Socicana, Bruno Rangel Geraldo Martins.    

Ricardo Carvalho/Neomarc
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“As pessoas precisam conhecer a realidade para nos ajudar a tomar decisão e a fazer uma 
coisa positiva. Então, o interesse da WWF em conhecer a nossa realidade, discutir as nossas 
demandas de modo a ir em direção à sustentabilidade, é fundamental. A certificação é uma 
ferramenta, um caminho para a sustentabilidade, mas na verdade é um modo de melhorar 
a rentabilidade do produtor, elevando o nível de produção de todos os associados”, 
destacou Paulo de Araújo Rodrigues, conselheiro da Associação. 

O interesse da WWF foi citado como positivo pelo conselheiro Delson Luiz 
Palazzo. “Eu encaro a visita da WWF à Associação como uma mudança de postura, 
deixando um radicalismo e uma ideologia de lado, buscando entender como funcionam as 
coisas no campo para, a partir disso, ter conhecimento e posições em relação ao setor e às 
dificuldades do produtor.”

A certificação será uma exigência do mercado para o futuro e é necessário que o produtor 
se prepare para enfrentar esta situação. “Compradores do mundo todo já estão exigindo e 
adquirindo só produtos certificados. A ideia nossa é ajudar os produtores a se prepararem 
quanto às questões ambientais, sociais e econômicas”, comentou o representante da 
WWF Brasil na área de cana-de-açúcar, Eduardo Pinheiro Cavalcante. 
Segundo Cavalcante, o setor sucroenergético é muito organizado, mas com custos de 
produção muito elevados no cenário atual. “O grande desafio para o produtor de cana é se 
certificar e adotar as práticas sustentáveis. Isso é uma tendência para o futuro e quem quiser 
permanecer no setor, terá de se adequar a esta realidade.” 

Kate Anderson, representante da WWF nos Estados Unidos, citou que um dos 
principais papéis da ONG, através do Bonsucro, é encontrar uma sinergia entre os benefícios 
socioambientais e as vantagens ao produtor, como aumento de produtividade e eficiência 
do uso dos insumos, por exemplo. “Estamos trabalhando no sentido de proteger a natureza 
e garantir a produção sustentável. Teremos mais de nove bilhões de pessoas para alimentar 
no mundo em 2050 e precisamos buscar soluções dentre os membros da cadeia produtiva 
de diferentes áreas econômicas.” 

atualMente, a WWF possuI cInco MIlhões de assocIados, sendo uMa 
das MaIores organIzações no Mundo coM centenas de projetos de 
conservação do MeIo aMbIente. 
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Usina São Martinho adotará o ATR 
Relativo a partir desta safra

A Usina São Martinho está implantando, a partir da safra 2014/2015, o cálculo de ATR Relativo (Açúcares 
Totais Recuperáveis Relativos) como sistema de pagamento da matéria-prima a todos os seus fornecedores. 

O novo modelo consta no 

manual do consecana - 

conselho dos produtores 

de cana, açúcar e Álcool do esta-

do de são paulo - e está em ope-

ração desde 2006.

por ser uma opção da usina, 

adotar ou não o sistema do atr 

relativo, até a safra 2013/2014, o 

fornecedor de cana da são Mar-

tinho recebia pelo atr real, que 

era medido diretamente a partir 

da matéria-prima, independente-

mente do período da entrega. 

na safra 2014/2015, a usina pre-

vê uma moagem de aproximada-

mente 10 milhões de toneladas e 

informou ter optado pelo atr re-

lativo devido às dificuldades em 

colher a matéria-prima de manei-

ra proporcional ao longo da safra, 

entre a cana própria e de produ-

tores.

essa transição na forma de 

pagamento tem como base di-

ferentes cálculos, o que poderá 

gerar uma diferença de renda em 

relação ao que era feito anterior-

distribuição na Safra de 2013/14 e Perspectiva para a safra de 2014/15
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mente. para a são Martinho, o atr relativo permite uma colheita 

mais homogênea de cada produtor ao longo da safra e evita entre-

gas isoladas, restritas a períodos em que a cana apresenta maiores 

índices de sacarose (atr), normalmente entre agosto e setembro. 

em dados históricos, nos últimos anos, os produtores concentraram 

suas entregas nos meses de julho, agosto, setembro e outubro. para 

o próximo ano, a previsão será que parte dessa moagem, referente à 

cana dos produtores, seja antecipada ou retardada para esse ajuste 

conforme a situação apresentada no gráfico acima. 

o novo sistema poderá ter impacto no planejamento de safra 

dos próximos anos e no bolso do produtor.  os ajustes que serão 

realizados, conforme as “setas em azul”, revelam que aproximada-

mente 25% da cana de produtores será ajustada para os períodos 

em que a usina era mais atuante, aumentando-se o volume de mo-

agem no início da safra para os produtores e reduzindo o volume 

de moagem nos meses de agosto e setembro.
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COMO é REALIzADO O 
CáLCULO DO ATR RELATIvO
O cálculo do ATR Relativo se obtém da seguinte forma:

ATR RELATIVO = ATR dE PARTIdA 
+ ATR dO fORnECEdOR - ATR dA quInzEnA dA uSInA

O ATR de partida se refere à média das últimas cinco safras da usina (será 
provisório e substituído pelo de fechamento da safra em questão). O ATR 
do produtor é medido no laboratório de sacarose. Já o ATR da quinzena 
da usina é o resultado da entrega de cada quinzena - chegada da cana à 
unidade industrial. 

O novo sistema funcionará como se todos os produtores entregassem a 
cana do início ao final da safra. O produtor deve estar atento para entregar 
com uma quantidade de ATR que seja melhor do que o da quinzena da 
usina. 

Dois exemplos podem ser relatados:

Exemplo 1: se o produtor entregasse cerca de 10.000 toneladas de cana 
nos meses de agosto e setembro seu cálculo ficaria da seguinte forma:

ATR Relativo = ATR de partida (132,96) + ATR do Forn. 
(exemplo, média de 144,00) – ATR da quinzena da Usina (valor 
que geralmente é próximo ao do produtor (143,00) 

neste caso, o produtor receberia o valor de 133,96 Kg, sendo que, 
esse valor seria corrigido pela média final do atr da usina no ano, de 1 
abril a 30 de novembro. o valor poderá ser menor ou maior que 133,96, 
dependendo do fechamento da safra.

conforme o exemplo, o produtor “perderia” cerca de 12 Kg de atr por 
tonelada de cana, uma redução de 9% em sua receita. nesse sentido, a 
associação visa buscar alternativas junto à usina para que essa diferença 
seja equalizada, e não ocorra a saída dos produtores da atividade, o que 
vem ocorrendo com a crise no setor. 

Exemplo 2:  se o produtor fizer as entregas de cana, em períodos em 
que o atr comumente é baixo, como nos meses de abril, maio, junho 
ou outubro, novembro, as posições se invertem, e esse produtor poderá 
obter melhor resultado. Infelizmente, as variedades precoces plantadas 
pelos produtores da socicana, são, em sua maioria, médias ou tardias, 
fazendo com que a previsão de melhores resultados, neste momento,  
não se consolide.

a preocupação com os produtores é grande. não podemos deixar 
que essas propriedades sofram com a implantação do atr relativo, 
como já sofrem com o aumento de custos de produção e mão de obra, 
seca, entre outros fatores. sendo assim, a socicana sugere aos seus 
produtores as seguintes iniciativas.

COMO ESTá O 
DIáLOGO DA 
SOCICANA COM 
A USINA? 
“A Socicana, sempre buscando 
o melhor aos seus associados 
e antevendo possíveis perdas 
de renda ao produtor, está em 
negociações intensas com a 
usina. O intuito é encontrar 
a melhor maneira para que 
o processo de mudança seja 
justo. O produtor já sofre com 
altos custos de produção e 
legislação restritiva. Para isso, 
estamos atuando junto à usina 
para minimizar essas mudanças” 
explicou o superintendente 
da Socicana, José Guilherme 
Nogueira. 

A Associação tem 
acompanhando de perto essa 
mudança. “Todo esse processo 
está sendo monitorado pelos 
colaboradores da Socicana, para 
que essa transição seja feita de 
forma justa e transparente. Como 
é uma situação nova para os 
produtores que entregam a sua 
cana para a São Martinho, temos 
que garantir toda a segurança 
e qualidade no processo 
de amostragem, tanto nas 
propriedades como na indústria”, 
complementa o presidente 
da Socicana, Bruno Rangel.

“Como o ATR Relativo está 
sendo implantado somente 
agora na usina São Martinho, 
a Socicana está participando 
de uma maneira bastante 
presente e detalhada em todas 
as etapas deste processo. Por 
ser uma novidade para muitos 
produtores, nos colocamos 
à disposição para todos os 
esclarecimentos”, comentou o 
gerente Técnico da Socicana, 
César Luiz Gonzalez.
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O qUE PRODUTORES E SOCICANA PODEM FAzER 

para otimizar 
o sistema de produção em relação ao ATR Relativo?

PRODUTOR
Buscar entender o cronograma de colheita junto às unidades produtoras. Com isso, conseguir planejar 
a escolha das melhores variedades. 

SOCICANA
Através dos produtores e das usinas, buscar o cronograma de colheita e acompanhar a qualidade da 
colheita (serviço de perdas na colheita). Além disso, checar o período ideal de maturação (através da 
análise de cana enviada ao laboratório da Socicana).

PRODUTOR
Para evitar perda de receita, escolher o portfólio de variedades para o plantio, sempre colhendo no 
momento adequado de maturação.

SOCICANA
Fornecer subsídios técnicos para a seleção das melhores variedades, com as parcerias entre a 
Associação, IAC e Ridesa.

PRODUTOR
Ser rigoroso para que a colheita ocorra no momento ideal de maturação, caso seja realizada pela usina.

SOCICANA
Disponibilizar o laboratório de pré-análise para verificar a maturação e o momento adequado da 
colheita, fazendo a intermediação junto à usina.

PRODUTOR
Buscar incrementar a qualidade da cana para que seja superior à média da quinzena na usina, 
ganhando em quantidade de ATR.

SOCICANA
Oferecer, aos produtores, orientação técnica para incremento da qualidade e boas práticas de 
produção através de seu corpo técnico.
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Mecanização do plantio 
ainda é um dos maiores desafios do setor 

Assunto foi tema de palestra no Núcleo de Desenvolvimento da Coplana em Jaboticabal

A mecanização na cultura da 
cana-de-açúcar não é mais uma 
tendência e sim uma realidade 
em todo o país. Pressionados 
por fatores como maior rigor na 
legislação ambiental e trabalhista, 
falta de mão de obra e um período 
curto com condições ideais para o 
plantio, muitas unidades industriais 
e produtores investem no plantio 
mecanizado. Entretanto, a prática 
ainda é um dos grandes desafios 
da atualidade. A implantação não 
está sendo um processo simples 
para o setor.

A São Martinho foi uma 
das primeiras usinas a adotar a 
mecanização, inclusive com o 
desenvolvimento de equipamentos 
e adaptações. “Nos últimos dez 
anos, o plantio mecanizado teve 
uma grande evolução tanto em 
área como em importância da 

operação e qualidade. Começamos 
este processo em 1996, mas nos 
últimos dez anos isso representou 
um grande avanço”, explicou 
Luís Gustavo Teixeira, gerente 
de Produção da Usina São 
Martinho. Ele ministrou palestra 
durante reunião do Núcleo de 
Desenvolvimento da Coplana de 
Jaboticabal, cujo tema foi “Plantio 
mecanizado em cana-de-açúcar”, 
em 27 de março. 

Na safra 2004/2005, apenas 
21% do plantio da usina era 
feito mecanicamente. Na safra 

2014/2015, este índice deve 
alcançar os 85%. Nos últimos anos, 
a Usina tem renovado, em média, 
de 10 a 12 mil hectares. 

O uso do piloto automático é 
uma realidade, desde 2007, nas 
operações de campo da Usina. 
“É uma tecnologia que veio para 
ficar e que traz maior precisão 
no trabalho. A qualidade da 
operação é fator primordial e isso 
afeta inclusive na remuneração 
do operador. Todos os nossos 
processos são auditados”, disse 
Teixeira.

União de produtores para vencer os custos do maquinário
Uma dica importante diz 

respeito à distância da muda no 
plantio. Quanto mais próxima uma 
da outra, maior o benefício, com 
impactos diretos no rendimento 
operacional, menor utilização de 
equipamentos (transbordos ou 
caminhões), redução no dano de 
transporte da muda e diminuição 
do custo operacional. “Existem 
outros fatores, como menor pisoteio 
na linha de cana, maior qualidade 
e vigor da muda e sistematização 
da área e planejamento dos 
processos. Tudo isso se refletirá em 
produtividade. Desde 2008, temos 
tentado aumentar o sistema de 
meiose mecanizada intercalada 
com soja. A muda no local tem 

melhor qualidade, com custos 
muito interessantes”, citou Teixeira. 

As novas tecnologias prometem 
padronização, pré-processamento 
da matéria-prima, maior segurança 
para o processo produtivo e melhor 
controle das operações (plantio e 
corte), mas os custos ainda são altos. 
“Antes de qualquer investimento, 
o produtor tem que pensar no 
capital imobilizado [plantadeira ou 
colhedora], junto com transbordo. 
Ele precisa enxergar seu fluxo de 
caixa para checar a viabilidade. 
Talvez para um único produtor isso 
não seja vantajoso, mas no sistema 
de consórcio e condomínios isso 
possa ser um caminho interessante”, 
comentou o palestrante. 

“O nosso setor vem 
passando por al-
gumas dificulda-
des financeiras, 
mas a tecnologia 

está aí. Nós temos 
a colheita mecaniza-

da sendo feita há mais de dez anos, 
mas o plantio ainda é feito em pou-
cas áreas. Muitos produtores ainda 
desconhecem o processo e o obje-
tivo foi mostrar uma nova realida-
de. Esta apresentação solucionou 
muitas dúvidas”, concluiu o vice-
coordenador do Núcleo de De-
senvolvimento da Coplana de 
Jaboticabal, Rogério Farinelli.  
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Neste ano, o Sicoob Coopecredi completa 40 anos 
Cooperativa alcançou bons resultados em 2013

Roberto 
Rodrigues, 

fundador e 
primeiro associado 

do sicoob coopecredi, 
participou da ago 

Saiba o que os líderes do cooperativismo brasileiro    comentaram sobre o Sicoob Coopecredi 
Roberto 

Rodrigues  
Associado 
número 1 

do Sicoob 
Coopecredi 

Roberto Rodrigues, que 
já esteve à frente da OCB 
(Organização das Co- 
operativas Brasileiras) e 
ACI (Aliança Cooperativa 
Internacional), foi também 
fundador e primeiro as-
sociado do Sicoob Coope-
credi. Durante a AGO, ele 
contou parte da história 
da Cooperativa e ressaltou 
o trabalho profissional 
adotado desde o início. “Eu 
fui convidado a montar 
cooperativas de crédito em 
todo o Brasil, graças à Co- 
operativa de Guariba”, lem-
brou. Ele falou da parceria 
com o primeiro gerente 
contratado, Antonio Carlos 
Pongitor, que atuou como 
executivo nesse período e 
foi fundamental para o êxi-
to das iniciativas. Pongitor, 

inclusive, assumiu o cargo 
de Diretor Operacional na 
nova Diretoria Executiva. 

Mônika Ber-
gamaschi 
Secretária de 
Agricultura e 

Abastecimen-
to do Estado de 

São Paulo
“Vi um grande resultado 
e desempenho do Sicoob 
Coopecredi em 2013, refle-
xo de um trabalho compe-
tente feito por todos, tanto 
associados como diretores. 
Mas sei que podemos 
aumentar, cada vez mais, 
a participação das pessoas 
na nossa sociedade neste 
sistema tão importante. 
Não posso deixar de co-
mentar que tive a primeira 
oportunidade de conhecer 
o cooperativismo de crédi-
to aqui no Sicoob Coope-
credi quando era aluna da 
Unesp de Jaboticabal.”

delson Luiz 
Palazzo  
novo Pre-
sidente do 

Conselho de 
Administração 

do Sicoob Coopecredi
“Será uma oportunidade 
ímpar poder presidir 
o Conselho de uma 
Cooperativa como o 
Sicoob Coopecredi de 
tantas glórias e êxitos, 
sem dizer que estarei 
sucedendo presidentes 
memoráveis. Sei da minha 
responsabilidade, mas 
com apoio do conselho, 
diretores e colaboradores, 
tenho certeza de que 
venceremos os desafios do 
dia a dia. Acredito muito 
no sistema cooperativista 
de crédito e, por este 
motivo, aceitei o desafio.”

Ismael Perina 
Junior 
Então Pre-
sidente do 
Conselho de 
Administração 
do Sicoob Coopecredi 
À frente da Cooperativa 
por dois mandatos, Ismael 
Perina Junior comoveu-
se ao transmitir o cargo 
e falar do apoio recebido 
neste período. “Quero 
agradecer a todos que 
me apoiaram ao longo 
destes seis anos. Eu acho 
que consegui fazer aquilo 
que é dever de cada uma 
das pessoas que lideram 
alguma entidade de 
classe. E, nesse momento, 
tenho a oportunidade de 
passar a liderança para um 
Conselho capacitado que 
nos representará muito 
bem nos próximos anos.”

 

A Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopecredi, realizada 
no dia 9 de abril, apresentou resultados expressivos e contou 
com a presença dos principais líderes do sistema cooperativista 
no país. A AGO deu início às comemorações dos 40 anos da 
Cooperativa. Hoje, está entre as maiores do Brasil e da América 
Latina, fruto de um trabalho conjunto dos conselhos, diretoria, 
associados e equipe. Sua fundação ocorreu em 15 de dezembro 
de 1974, tendo como um dos fundadores e primeiro associado, 
o líder cooperativista, Roberto Rodrigues.

Durante a AGO, os associados elegeram os novos membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal para o mandato de três 
anos.
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Saiba o que os líderes do cooperativismo brasileiro    comentaram sobre o Sicoob Coopecredi 
Márcio 
Lopes de 
freitas  
Presidente 
da OCB
“Quero 
parabenizar toda a equipe 
e membros que compõem 
o Sicoob Coopecredi. É 
um orgulho muito grande 
para nós da OCB termos o 
Sicoob Coopecredi dentro 
do sistema cooperativista 
brasileiro. Dentro do 
sistema OCB temos 7.600 
cooperativas e um total de 
12 milhões de cooperados. 
Representamos muitas 
pessoas no país, e os 
diretores e representantes 
do Sicoob Coopecredi, 
referência no nosso país, 
nos auxiliam e muito na 
tomada de decisões.”

Marco Aurélio 
Borges 
Almada 
Abreu  
Presidente 
do Bancoob
“Estou honra-
do em participar de uma 
Assembleia como esta, ao 
lado de pessoas com um 
grande significado quando 
o assunto é o cooperati-
vismo de crédito. Tenho 
que ressaltar que o Sicoob 
Coopecredi possui grande 
relevância para o nosso 
sistema, já que grande 
parte dos líderes ligados ao 
cooperativismo de crédito 
brasileiro saíram daqui de 
Guariba. Quero destacar o 
trabalho do Ismael dentro 
do Sicoob SP [sede em 
Ribeirão Preto] nos últimos 
anos, que atuou em uma 
grande reformulação no 
sistema cooperativista 
paulista.”

 

Edvaldo del Grande  
Presidente 
da Ocesp/
Sescoop
“A AGO 
é um 
momento 
único, demo-
crático, em que os diretores 
expõem números, deba-
tem, mostram os balanços, 
o que foi feito, explanam, 
explicam e submetem os 
assuntos à aprovação da 
maioria dos associados. 
Os números apresentados 
hoje são surpreendentes. 
Parabéns a toda Diretoria 
e associados. Estamos 
sempre abertos a discutir 
questões sobre o nosso 
sistema cooperativista e 
espero sempre ajudá-los.” 

Antonio Carlos Pongitor  
diretor Operacional 
Eleito do 
Sicoob 
Coopecredi
“Agradeço 
ao Roberto 
Ro dr igues , 
grande idealiza-
dor, líder e amigo, sempre 
muito generoso, comparti-
lhando parte de seus mé-
ritos com os que o cercam. 
Estou muito feliz e orgulho-
so pelo convite para partici-
par como Diretor da minha 
querida Sicoob Coopecre-
di. Agradeço aos Conselhei-
ros de Administração, Fiscal 
e membros da Diretoria, 
pessoas com as quais con-
vivi durante esses quase 40 
anos e, em especial, a todos 
os meus colegas.”

 Como destaque no desempenho do último exercício, houve aumento do número de associados. Em 2013, após 
a mudança para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, o quadro social experimentou crescimento de 25% em 
relação ao ano anterior, contando atualmente com 2.700 associados. 

Os ativos totais alcançaram R$ 767,6 milhões, crescimento de 6,42% em relação a 2012, e o Patrimônio Líquido 
chegou a R$ 109,97 milhões - incremento de 10,5%. 

Outro ponto favorável ao Sicoob Coopecredi e que comprova sua saúde financeira, diz respeito à classificação 
A2+ de acordo com o Comitê de Risco de LFRating e do RISKcoop. O índice é caracterizado por um elevado grau de 
segurança operacional e sólida situação financeira. 

O ano passado foi coroado ainda pela inauguração de seu sexto Posto de Atendimento, desta vez na cidade de 
Matão, e pela implantação do sistema de TV nos PAs, com programação relacionada a produtos e serviços. 

Contando com um quadro relevante de resultados positivos e balanços confirmados pela auditoria externa 
PricewaterhouseCoopers, a AGO aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras e o Relatório Anual. 

Desempenho
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Novos representantes dos Conselhos de Administração e Fiscal eleitos na AGO 
COnSELhO dE AdMInISTRAçãO

Presidente Delson Luiz Palazzo
Vice-Presidente Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Conselheiro Vogal Roberto Cestari 
Conselheiro Vogal Ricardo Bellodi Bueno 
Conselheiro Vogal Luiz Ricardo Freire de Mattos Barretto 
   

Conselho fiscal
Efetivos  Bruno Rangel Geraldo Martins 
 Raul Bauab Junior 
 Sergio de Souza Nakagi 
Suplentes José Vagner Carqui 
 Lincoln Ortolani Arruda 
 Luiz Joaquim Donegá 

Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal que concluíram o mandato em abril de 2014 
COnSELhO dE AdMInISTRAçãO

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

Conselho fiscal
Efetivos Bruno Rangel Geraldo Martins 
 Carmem Izildinha Carneiro Leão Penariol 
 Raul Bauab Junior 
Suplentes  Edson Bellodi 
 José Vagner Carqui 
 Raymundo Nuno Junior
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Associados que receberam Poupança 
Sicoob durante AGO
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Cooperados se formam no programa
Coplana Educação Cooperativa
n o dia 12 de abril, o Progra-

ma Coplana Educação 
Cooperativa formou mais 

uma turma, desta vez no curso 
Gestão da Empresa Rural, uma 
parceria com a Ocesp  - Organização 
das Cooperativas do Estado 

de São Paulo, com recursos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.  O grupo contou 
com 30 integrantes, cooperados 
e filhos de cooperados. Foram 
120 horas de aula aos sábados, 
de 10/8/2013 a 12/4/2014. Entre as 

disciplinas, mercados, tecnologias, 
cooperativismo, liderança, adminis-
tração e finanças. O objetivo é 
preparar os produtores para desafios 
crescentes no campo, oferecendo 
ferramentas atuais para resultados 
nos negócios. 

AvALIAçãO DO CURSO 
Roberto Cestari, vice-presidente da Coplana, defendeu, para a educação do cooperado, um 
investimento na articulação política. “Temos que ter pessoas preparadas, não só tecnicamente, mas 
em estratégia política, independente de partido, para o fortalecimento do produtor junto aos governos. 
Caso contrário, seremos excluídos do processo decisório nacional. Nossos resultados dependem disso.”

Representando a diretoria da Ocesp, estava Américo Utumi, membro do Conselho Con-
sultivo da entidade. “Os jovens associados [da Coplana] perceberam a importância de estar aqui. Eles 
deixam outros programas [no sábado] para vir aqui auferir ensinamentos que vão ser muito importantes 
para sua vida profissional.”

Fernando Guido Penariol, fiscal Federal Agropecuário, representando o Ministério da Agri-
cultura, falou do papel do sistema. “Nós sabemos do alcance das ações da cooperativa em relação à 
sociedade, entendendo a cooperativa como um pilar para o desenvolvimento do agronegócio e seguran-
ça alimentar. Todas essas questões estão relacionadas à missão do Ministério.”

Entre os formandos, Lucas Pavani, coordenador do Núcleo Jovem, que falou sobre um dos 
temas do curso, a liderança: “Hoje você não pode ter a visão do ‘eu mando, eu sou o patrão’.  A pos-
tura do líder é de respeito aos colaboradores. Aí, cria-se um clima dentro da empresa de o colaborador 
trabalhar gostando do que faz. O bom líder tem um boa equipe e traz bons resultados para a empresa.”

A cooperada Milena Gonçalves de Souza comentou sobre a troca de informações no curso. 
“São pessoas com as quais não teríamos contato, se não fosse por meio da Coplana. Formamos um grupo 
muito unido. Todos os sábados, saíamos à tarde, melhores do que entramos. O grupo tinha o mesmo ob-
jetivo e falava a mesma língua. A troca de experiências foi muito válida.”



20 

RepReSenTAnTeS de ASSociAçõeS de

produtores dos euA 
viSiTAM SocicAnA e coplAnA

Objetivo foi conhecer a matriz energética brasileira

Membros de associações de produtores de milho e soja 
dos estados de Iowa, Ohio e Nebraska, Estados Unidos, 
estiveram, no dia 14 de março, na Socicana, em Guariba, 

e na Unidade de Grãos da Coplana, em Jaboticabal. O objetivo 
foi conhecer o setor sucroenergético, o modelo de pagamento 
da cana-de-açúcar (Consecana), a estrutura das propriedades 
rurais da região e a cultura do amendoim em  rotação com cana. 
Durante a permanência no Brasil, os americanos visitaram a 
indústria, instituto de pesquisa e se reuniram com representantes 
do governo federal ligados ao setor. 

Um dos focos da comitiva foi buscar exemplos que possam 
ser adotados para expandir o consumo do etanol na matriz 
energética norte-americana, ainda pouco explorado. 

O presidente da Socicana, Bruno Rangel Geraldo Martins, analisa como 
positiva a visita de estrangeiros e formadores de opinião à Associação. “A 
questão do intercâmbio cultural e de informações têm uma importância grande, pois isso 
traz novas experiências e a possibilidade de novos métodos de cultivo.”

Bruno Rangel citou que a realidade dos norte-americanos em relação à produção de etanol, 
cuja matéria-prima básica é o milho, é bem diferente do Brasil, principalmente por causa do 
clima. “Para eles utilizarem o etanol de cana-de-açúcar, teriam de comprar do Brasil ou de 
outro país produtor. A cana é uma cultura que se desenvolve melhor em regiões tropicais, 
diferente do clima dos Estados Unidos. Além disso, os locais [na América do Norte] onde é 
possível o plantio de cana são insuficientes para atender o mercado.” 

O superintendente da Socicana, José Guilherme Nogueira, citou “a importância 
do Brasil receber produtores e profissionais interessados em conhecer e observar o nosso 
modelo de negócio. Temos de mostrar que o Brasil tem um grande potencial para atender 
à demanda mundial, mas isso precisa de ajustes de várias partes. Possuímos um modelo 
produtivo sustentável e competitivo. A cana-de-açúcar é um produto fantástico”. 

Kim Clark, diretora de desenvolvimento de biocombustíveis do Nebraska 
Corn Board, se impressionou com o modelo de produção brasileiro. “Está sendo 
uma excelente experiência para nós conhecer o setor. É uma grande oportunidade. Uma 
novidade foi saber que a região planta cana-de-açúcar e amendoim numa mesma área. 
Além disso, possui uma Unidade de beneficiamento com tecnologia de ponta visando à 
exportação.” 

“Apesar de eles não serem produtores de amendoim, é interessante que conheçam como 
produzimos. Sempre que recebemos visitantes, buscamos mostrar nossos processos, o 
trabalho e a qualidade do produto. É mais gente falando e divulgando o amendoim da 
Coplana. É fundamental mostrarmos como trabalhamos e eles levarem esta boa impressão 
do nosso processo”, finalizou o gerente de Desenvolvimento Agrícola da Unidade 
de Grãos da Coplana, Paulo Umberto Henn.
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PArA o CAnAviAl se Desenvolver

No começo do ano, com a 
baixa precipitação e tem-
peraturas altas, as plantas 

ficaram verdes, porém, o desenvol-
vimento vegetativo foi reduzido. O 
período nestas condições foi curto, 
sem danos às folhas ou entrenós da 
ponta, por isso,   os canaviais que 
serão colhidos a partir de junho 
conseguirão se recuperar, de certa 
forma, ao longo do outono. Entre-
tanto, os colhidos já no início da 
safra não terão tempo hábil de re-
cuperação, e o uso de maturadores 
é uma alternativa ao produtor. 

O maturador tem papel de es-
timular o crescimento da cana no 
início da safra (a partir de abril) ou 
ao final do período de colheita, em 
relação aos níveis de açúcar, não in-
terferindo em fatores como produ-
tividade. Desta maneira, o produtor 
pode colher a matéria-prima com 
maior quantidade de ATR. Para sur-

tir resultado, porém, todo o manejo 
anterior ter sido feito corretamente. 

 “O período de aplicação de pro-
dutos como herbicida, fungicida ou 
inseticida, doses utilizadas destes 
agroquímicos, época de corte da 
cana e a variedade da planta são 
pontos que influenciam na eficiên-
cia dos maturadores. O produtor 
tem que saber trabalhar muito bem 
estas questões. Temos várias opções 
de maturadores no mercado para 
diferentes situações”, lembrou o ge-
rente da Área Técnica e Ambiental 
da Coplana, Amauri Asselli Frizzas.

USO DE MATURADOR EM CANA-DE-AçúCAR: 

qual a melhor 
decisão?

A falta de chuvas atípica no início deste ano preocupou os produtores na região. O desenvolvimento de várias culturas 
sofreu ou sofrerá, de alguma forma, problemas no seu ciclo. Com a cana-de-açúcar não será diferente, mas os produtores 

tem um recurso importante para reduzir esta interferência do clima no crescimento da planta: o uso de maturadores.

A queda de temperatura e a di-
minuição das chuvas são fatores 
chaves para o processo de matura-
ção. De acordo com pesquisadores e 
cientistas, a planta acumula grandes 
níveis de sacarose nas temperaturas 
próximas a 17ºC. Ao contrário, em 
ambientes com altas temperaturas e 

abundância de chuvas, a maturação 
se torna mais difícil. 

Na região Centro-Sul do país, o 
processo acontece naturalmente 
entre abril e maio, com ápice em se-
tembro.  Para esta safra, entretanto, 
os especialistas acreditam que have-
rá um prejuízo no desenvolvimento 

da planta e, com isso, menor ritmo 
de crescimento para o acúmulo de 
açúcar. Os motivos apontados fo-
ram as condições adversas no iní-
cio do ano, com altas temperaturas, 
maior luminosidade e baixa umida-
de do solo.

QuAl A inDiCAção?
Para o fim de safra, a baixa quali-

dade da cana já é prevista, uma vez 
que reinicia o seu ciclo, convertendo 
os açúcares em energia de cresci-
mento. “No início e no final de safra, 
os níveis de POL% da cana são pe-
quenos. Estas são épocas ideais para 
o uso dos maturadores. Já o uso a 
partir de outubro, que coincide com 
o final da safra, tem o intuito de re-
duzir a queda do nível de sacarose na 
planta”, explicou Amauri Frizzas. 

uso Com Critério
A cana ocupa uma área próxima 

aos 8,5 milhões de hectares no Brasil 
e aproximadamente 20% deste total 
é colhida de outubro em diante. O 
uso de maturadores, considerando 
o período de colheita, é um ponto 
que pode ser bem explorado, mas a 
decisão sobre o uso desta ferramenta 
está relacionada ao preço final pago 
pela matéria-prima. “Quando o 
preço da tonelada é remunerador, 

o produtor faz um uso maior de 
maturadores. Isso ajuda no ganho 
de açúcar, mesmo em canaviais 
com baixo nível de produtividade. 
No entanto, ele tem de verificar a 
viabilidade, pois é um investimento 
e nem sempre vale a pena. A equipe 
técnica da Coplana está preparada 
para auxiliar o produtor em relação 
à boa condução do canavial”, 
concluiu Frizzas.
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Referente à Safra 2014/2015, o preço médio do kg do ATR, para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o 
mês de ABRIL de 2014, é de r$ 0,4802. 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 mês de abril, são apresentados a seguir:

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 no mês de ABRIL, calculados com base nas informações 
contidas na Circular 01/14, são os seguintes:

circular nº 02/14 - 30 de abril de 2014

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

mês abmi  avhp  abme eac ehc  eai ehi eae ehe
abril 50,68 40,84 35,85 1522,00 1338,50 1535,80 1409,70 1587,36 1340,86

mês abmi  avhp  abme eac ehc  eai ehi eae ehe
abril 0,5344 0,4631 0,4081 0,5403 0,4959 0,5452 0,5223 0,5635 0,4968

ATR

abril 0,4802

mÊS preço médio do kg de atr

Ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues se encontra com 
professores de escolas públicas da região de Ribeirão preto para 
falar sobre agronegócio

O Programa Educacional “Agro-
negócio na Escola”, desenvol-
vido pela ABAG/RP, em par-

ceria com as secretarias municipais de 
educação, fez sua primeira atividade 
prática de 2014 no dia 4 de abril.

O ex-ministro da Agricultura Ro-
berto Rodrigues fez a tradicional 
palestra de capacitação para os pro-
fessores que ao longo do ano vão tra-
balhar o tema agronegócio em suas 
escolas. Este ano estão participando 
103 escolas de 37 cidades da região. 

Roberto Rodrigues apresentou 
um panorama nacional e mundial 
do agronegócio, partindo de fatos da 
história que comprovam que a evolu-
ção da civilização se deve à evolução 
da agricultura também. Foi uma ver-
dadeira aula de  história, geopolítica e 
economia. 

O objetivo do “Agronegócio na 
Escola” é valorizar o maior setor da 
economia regional e nacional propi-
ciando, além de uma visão teórica, o 
contato de professores e alunos com 
diversas cadeias produtivas da região 

através  de visitas monitoradas.  In-
dústrias, usinas, fazendas, empresas, 
universidades e centros de pesquisas 
estão entre os roteiros de visitas. O 
trabalho é desenvolvido desde 2001 
e por ele já passaram  165 mil alunos.



Sicoob Coopecredi PROMOVE cursos 
de capacitação 
PARa ASSOCIADOS E colaboradores em maio e junho

O Sicoob Coopecredi promove, em maio e junho, treinamentos para colaboradores e associados 
como parte do “Programa de Educação Cooperativista e Financeira” e estímulo ao uso de meios 
eletrônicos”. Esta é uma parceria com o Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo/SP) e faz parte das atividades do Plano de Ações da Cooperativa para 2014.

treinamentos
• Trabalho em Equipe e Comunicação Interpessoal; 
• Excel Intermediário. 

Os cursos são ministrados às quintas e sextas-feiras, das 8h às 17h (16 horas de duração). As 
aulas ocorrem no Auditório da Socicana (Rua José Mazzi, 1450 Guariba/SP).

Confira outros detalhes:
Trabalho em equipe e ComuniCação inTerpessoal
Dias 29 e 30 de maio
objetivo: promover o autoconhecimento, cooperação, automotivação e a boa comunicação como ferramentas-chave para o trabalho 
em equipe.

exCel inTermeDiário
Dias 12 e 13 de junho
objetivo: desenvolver habilidades técnicas e operacionais para que os participantes consigam executar o programa Excel em suas 
funcionalidades intermediárias. Cada participante deve levar notebook. 
Em todos os treinamentos, para fazer a inscrição, é necessário que o Associado forneça o nome completo e CPF.

para mais informações 
Entre em contato pelo e-mail: administrativo-cre@coopecredi.com.br
ou pelo telefone: 16.3251-9738

Educação Cooperativa Coplana

OBJETIVO: contribuir com o cooperado na gestão dos 
negócios. Escolha o curso que mais atenda às suas necessidades. 
Os cursos são dirigidos aos cooperados e esposas, cooperadas e 
esposos, filhos e aos profissionais das propriedades.

GESTãO dA InOVAçãO 
29 e 30 de maio

COAChInG E fEEdBACK 
26 e 27 de junho

EXCELÊnCIA nO ATEndIMEnTO AO CLIEnTE 
24 e 25 de julho 

Informações: (16) 3251-9201 - Alessandra ou (16) 3251-9285 - Pedro

InSCRIçõES
pelo SITE:
www.coplana.com
Educação Cooperativa


