PRODUTOR
Socicana

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

elege nova diretoria

Conselheiros da
gestão anterior criam
condições para uma
transição segura e
compartilhada
Págs. 3 e 6

Giro Socicana será
realizado nas cinco
regiões de atuação,
pág 12

Pág. 12
Feira Coplana
de Negócios
começa no
dia 9/9, pág 24

Ano 11 - nº 86 - Jul/Ago - 2014

R E V I S TA

R E V I S TA

ÍNDICE

PRODUTOR
uma realização

3
EDITORIAL

Nova diretoria é eleita através
de uma mescla de experiência
e vigor

4
BALANÇO PATRIMONIAL
Socicana

6
coplana promove

renovação entre conselheiros

8
ENCONTRO

DO NÚCLEO JOVEM
conta com o principal líder
do agronegócio brasileiro
e tem casa cheia

12
giro socicana

abre discussão
sobre as estratégias
para a propriedade rural

16
dia nacional

do campo limpo
reúne 3.500 estudantes

20
controle de perdas
na colheita mecanizada

22
ensaio

de proficiência ctc
Laboratório Socicana é testado
e aprovado

23
ATR

Socicana

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

Coplana
Cooperativa Agroindustrial
Av. Antonio Albino, 1640 - 14.840-000 - Guariba-SP
Conselho de Administração
Presidente
José Antonio de Souza Rossato
Junior
Vice-Presidente Bruno Rangel Geraldo Martins
Secretário
Francisco Antonio de Laurentiis
Filho
Conselheiros
Delson Luiz Palazzo
Roberto Cestari
Carmem Izildinha C. Leão Penariol
Waldyr da Cunha Junior
Conselho Fiscal
Efetivos
Walter Aparecido Luiz de Souza
Frank Daniel Polegatto
Luiz Joaquim Donega
Suplentes
Luiz Ricardo F. de Mattos Barretto
Antonio Paulo Fonzar
Alexandre Frare Formici
Equipe Executiva
Superintendência
José Arimatéa de A. Calsaverini
Gerência Executiva Adm. e Financeira
Mirela Cristina Gradim
Gerência Ex. Téc. Comercial de Insumos
Ednel Alvando Constant
Gerência Ex. de Operações
Roberto Weinert Moraes
Gerência Assessoria Jurídica
Marta Maria Gomes dos Santos
Gerência Depto. Comercial de Grãos
Francisco de Assis Politi
Gerência Depto. Produção de Amendoim
Valdeci Malta da Silva
Gerência Depto. Engenharia e Manutenção
Paulo Roberto Bortolin
Gerência Depto. Desenvolvimento Agrícola
Paulo Umberto Henn

Socicana
Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba
R. José Mazzi, 1450 - Caixa Postal 64
14840-000 - Guariba - SP
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 Antonio de S. 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 Fiscal
Efetivos
Sérgio Donizete Pavani
Manoel da Silva Carneiro
Márcio Almir Basso
Suplentes
Aldo Bellodi Neto
Luis Gustavo Lemos
Nicolau Baldan Filho
Superintendente José Guilherme A. Nogueira
Gerente Técnico César Luiz Gonzalez

Diagramação e finalização
Karlinhus Mozzambani
Revisão
Ricardo Carvalho
Acompanhamento produção gráfica
Daiana Scaldelai
Redação e correspondência
Avenida Antonio Albino, 1640
Guariba-SP.
Tiragem: 2.000 exemplares.
Artigos assinados, citações e relatórios
são de responsabilidade de seus autores.

REVISTA PRODUTOR
Conselho Editorial
Diretorias e Executivos da Coplana e Socicana

www.coplana.com
www.socicana.com.br

Editora e Jornalista Responsável
Regiane Alves MTb 20.084

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

Fotos
Ewerton Alves, Regiane Alves, arquivos de
divulgação.

Produção
Neomarc Comunicação - Assessoria Coplana e
Socicana.

EDITORIAL

Nova diretoria é eleita através
de uma mescla de experiência e vigor
Prezado (a) cooperado (a),
No último dia 4 de Julho, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária – AGO, da Coplana. Na
oportunidade, foi realizada a prestação e aprovação das contas do último exercício, a apresentação do plano de ação com as principais
atividades para 2014/2015, bem como a eleição
dos membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal.
A nova diretoria foi eleita através de uma
mescla de experiência e vigor. Uma sucessão
inédita na história da Coplana e do cooperativismo nacional. Uma renovação que só foi possível
em virtude da sensibilidade dos ex-diretores da
cooperativa. Com uma visão de perenidade da
Coplana, fomentaram a participação e capacitação de jovens lideranças ligadas ao quadro social.
Foram eles a escola. A semente foi plantada no
ano de 2003, quando foi criado o Núcleo Jovem
Cooperativista da Coplana, e através de um processo meritocrático, culminou na formatação da
Diretoria e Conselho recém-empossados.
O cenário atual para assumirmos a direção da
nossa entidade não poderia ser mais desafiador.
Nossa região registrou a pior seca nos últimos 86
anos e que ocasionou a frustração de safra nas
culturas de amendoim e soja. Na cultura da canade-açúcar, a magnitude da quebra, ainda incerta,
começa a aflorar com o avanço do terço final da
colheita da safra 2014/2015. Ainda, o setor sucroenergético passa por uma crise criada através de
intervenções governamentais catastróficas e que

tem penalizado nosso setor, referência na produção de energia sustentável.
Com certeza, este não é o primeiro e nem o
último desafio que enfrentaremos. E diante deste cenário, nos suscita o porquê de estarmos ligados à cooperativa. Por que a cooperativa foi
fundada? A resposta é importante, encontra-se
registrada na Ata de Fundação da Coplana e deve
ser frequentemente refletida por todos nós, cooperados. A Coplana foi fundada em 1963 com
o objetivo econômico. Nossa entidade deve proporcionar retorno financeiro para o seu acionista, para o seu dono, para o cooperado. Essa é a
razão maior da sua existência. E é através deste
resgate do passado, que entendemos o presente e vislumbramos o futuro de nossa entidade.
Para tanto, a sua participação, cooperado (a), é
fundamental. Os Núcleos de Cooperados, Núcleo Jovem e da Mulher estão entre as valiosas
formas de participação e auxiliam a governança
a trilhar o caminho a ser percorrido
pela nossa cooperativa. Que você
tenha orgulho da Diretoria e do
Conselho que o representam neste
momento. Estamos de passagem
e imbuídos de força e vigor para
alicerçarmos os próximos 50 anos
da Coplana. Você faz parte desta
história.

José Antonio de Souza Rossato Junior
Presidente Coplana
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Pense bem antes de renovar o seu canavial

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
Balancete de Encerramento em 30 de junho de 2014.

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

16.581.596,00
16.401.093,23
18,44
30.337,21
16.370.737,58
46.088,60
(36.528,42)
82.617,02
2.820,00
2.820,00

GUARIBA, 30 de junho de 2014.

416.376,56

CIRCULANTE

158.852,77

FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

49.965,23

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

32.335,94

IMPOSTO A RECOLHER

17.034,83
158.187,79

PROVISÕES
NÃO CIRCULANTE

119.266,00

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

119.266,00

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

119.266,00

131.594,17

RESERVA DE CAPITAL

16.424.362,28

2.126.001,60

RESERVA DE CAPITAL

2.126.001,60

RESERVAS DO IMOBILIZADO

204.380,56

TOTAL ATIVO

416.376,56

CIRCULANTE

18.171.955,04

756.958,77

INTANGÍVEIS

VALOR TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IMOBILIZADO
IMOBILIZADO - AVALIADO

PASSIVO

131.594,17

INVESTIMENTOS
OUTROS IMOBILIZADOS

4

VALOR TOTAL

2.646,88
1.159.155,39
2.860,00
18.707.597,60

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

59.504,86
16.364.857,42
1.171.020,80
1.171.020,80
576.571,96
576.571,96

*
Total PASSIVO

Bruno Rangel Geraldo Martins
Presidente

18.707.597,60

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

renovação entre conselheiros

C

omo tem ocorrido nos últimos
anos, a cada AGO - Assembleia
Geral Ordinária -, existe uma renovação entre conselheiros da Coplana. Na AGO de 2014, houve a eleição
de uma nova chapa, e a renovação
dos membros do Conselho foi de 15%,
marcada por uma transição entre gerações. Assumiram a presidência e a
vice-presidência, respectivamente,
José Antonio de Souza Rossato Junior
e Bruno Rangel Geraldo Martins. O
presidente anterior, Francisco Antonio de Laurentiis Fillho, permanece na
Diretoria, assumindo como secretário.
Laurentiis Filho agradeceu a todos
os conselheiros e cooperados pela
confiança. “Desejo felicidades para a
próxima diretoria. Que todos tenham
uma gestão de sucesso”.
Demais membros da Diretoria anterior seguem no Conselho, assegurando
uma transição suave e compartilhada,
que alia inovação com estabilidade
(veja quadro nesta página).
Ismael Perima Junior lembrou
que a Coplana é diferente de outras
cooperativas. “Talvez seja uma das
poucas cooperativas com as fotos de
oito presidentes em sua galeria. A renovação é fundamental.” Delson Luiz

José Antonio de Souza Rossato Junior, Bruno Rangel G. Martins, Sergio de Souza Nakagi,
Francisco A. de Laurentiis Filho, Luiz Joaquim Donegá, Delson Palazzo, Alexandre Mendonça
de Barros, Izildinha Penariol, Warter de Souza, Roberto Cestari

Palazzo agradeceu pela oportunidade na diretoria da Coplana. “Foi uma
experiência ímpar. Confio em vocês e
vamos ter muito orgulho de fazer esta
transição.” E para Roberto Cestari, o
momento também foi de agradecer.
“Tivemos apoio da equipe de colaboradores e dos cooperados. Não há
desafio que não possamos vencer, se
compartilharmos ideias e trabalharmos em conjunto.”
Concluindo a AGO, o presidente
eleito, José Antonio de Souza Rossato Junior, agradeceu aos familiares
e ao pai pelos anos de aprendizado
e total suporte e falou de seus objetivos. “Fui buscar informações em ata,
para conhecer o passado, conhecer o
presente e vislumbrar o futuro. Considero muito importante a abertura de
espaço que foi criada para os Núcleos.

Temos o objetivo de buscar retorno
financeiro para o bolso do cooperado. E precisamos muito do apoio de
todos vocês para a continuidade dos
negócios.”
Rossato Junior atuou como coordenador do Núcleo Jovem. Depois
foi membro da Coordenação do Núcleo de Jaboticabal. E participa das
iniciativas da Coplana, mais recentemente como conselheiro. Formouse em Técnico Agrícola pelo Colégio
“José Bonifácio”, tem graduação em
Agronomia pela Unesp, Câmpus de
Jaboticabal, mestrado e doutorado
pela mesma universidade, em Entomologia Agrícola. Neste período estudou também na Universidade de
Nebraska, Estados Unidos, e possui
pós-doutorado pela Universidade de
Alberta, Canadá.

Composição atual
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente - José Antonio de S. Rossato Junior • Vice-Presidente - Bruno
Rangel Geraldo Martins • Secretário - Francisco A. de Laurentiis Filho • Conselheiros - Delson Luiz Palazzo,
Roberto Cestari, Carmem Izildinha C. Leão Penariol, Waldyr da Cunha Junior.
CONSELHO FISCAL: Efetivos - Walter Ap. Luiz de Souza, Frank Daniel Polegatto, Luiz J. Donegá • Suplentes Luiz Ricardo F. de Mattos Barretto, Antonio Paulo Fonzar, Alexandre Frare Formici.
Composição até junho de 2014
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente Francisco A. de Laurentiis Filho • Vice-Presidente - Roberto
Cestari • Secretário - Delson Luiz Palazzo • Conselheiros - José A. de Souza Rossato Junior, Walter Ap. Luiz de
Souza, Frank Daniel Polegato, Luiz Ricardo F. de Mattos Barreto.
CONSELHO FISCAL: Efetivos - Waldyr da Cunha Júnior, Bruno Rangel G. Martins, Luíz Fernando Cazari
• Suplentes - Luiz Joaquim Donegá, Fábio Trevisoli, Antonio Paulo Fonzar.
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Encontro do Núcleo JoveM
conta com o principal líder
do agronegócio brasileiro
e tem casa cheia

Roberto Rodrigues foi o convidado para falar sobre o setor

O

Núcleo Jovem da Coplana organizou um grande
evento para o retorno de
suas atividades de 2014. No dia 23
de agosto, a palestra “Agronegócio,
o papel do jovem na evolução do
setor”, proferida por Roberto Rodrigues, contou com casa cheia. Estavam presentes representantes de
todos os Núcleos da Coplana – além
dos jovens, cooperados de Guariba,
Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont,
Pradópolis e representantes do Núcleo da Mulher.
Segundo Lucas Alexandre Pavani, coordenador do Núcleo Jovem,
quando decidiram retomar as atividades, pensaram em um tema
global. “E logo tivemos a ideia de
chamar o dr. Roberto Rodrigues,
que é a pessoa mais preparada para
falar de agronegócio. Ele apresentou uma excelente palestra, com os
principais assuntos do setor, e conseguimos atender às expectativas”,
afirmou.
Para Lucas, será primordial conseguir uma adesão maior. “O que
a gente pede, a partir de já, é mais
apoio dos jovens, que participem
mais e que tenhamos sempre casa
cheia. O objetivo é aproximá-los da
cooperativa e do nosso setor.”
Atualmente, o Núcleo já tem
um grupo que deu andamento às
reuniões. A agenda do segundo
semestre já tem diversos eventos e
há novidades a caminho. “Estamos

8

Casa cheia para o encontro que retoma as atividades do Núcleo Jovem. Presença de representantes de todos os Núcleos

pensando em um grupo de estudos.
Em nossas reuniões, discutimos tanto assuntos do Núcleo para trazer
para os jovens, como assuntos ligados ao nosso setor, o que vem sendo
mais comentado.”
Lucas faz uma chamada também
para a necessidade de formar lideranças dentro da coordenação para
que o Núcleo se mantenha ativo.

Roberto Rodrigues junto aos integrantes do Núcleo Jovem: Diego Antônio Revolti, Bruno Vendramine, Alaiane Vendramine, Pamela dos Santos de Jesus, Lucas Alexandre Pavani (coordenador do Núcleo) e Daiane Roberta Pavani

Rodrigues destaca uma nova visão do mundo sobre o Brasil
Entre os principais temas abordados durante a palestra, Rodrigues
destacou uma nova postura dos
pensadores mundiais em relação ao
Brasil e o papel relevante do agronegócio brasileiro na manutenção
da paz mundial.
“Segurança alimentar é garantir
comida para todo mundo. Hoje, é
um dos temas mais importantes do
mundo inteiro. É a garantia de paz
universal.”
Rodrigues comentou sobre a
visão da OCDE - Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico.
“A OCDE, que é hoje um dos mais
importantes chapéus pensadores,
que pensa a economia no mundo...
De uns anos pra cá, passou a pensar
também na agricultura. Mas em vez
de falar em 2050, jogou para 2020, a
discussão. E fez um trabalho no final
de 2011, mostrando que até 2020, a
produção de alimentos tem de aumentar 20% no mundo. A União Europeia vai crescer, no máximo, 4%.
Canadá e Estados Unidos, entre 10%
e 15%. A Oceania, 17%. Países como
China, Índia, Rússia, Ucrânia, no máximo 26%. E o Brasil 40%. Esta é uma
visão da OCDE.
É a primeira vez na história desse

país e do mundo inteiro, em que a
academia global diz o seguinte: “para
que o mundo cresça 20%, o Brasil
tem que crescer 40%”. Isso é uma novidade fantástica. Estão colocando
em nossas costas, uma responsabilidade que nunca nos deram. Eu, pessoalmente, acho que temos que pensar no Mercosul inteiro.”
Sobre o aumento da população,
ele lembra que grande parte se
dará nos países emergentes, o que
aumentará a demanda pelos produtos do agronegócio.
“Dos 4 bilhões de pessoas que vão
nascer até 2050, 87% vão nascer nos
países emergentes entre os quais está
o Brasil. E só 13% nos países ricos. Os
países emergentes têm uma renda
per capta, crescendo por ano, que é
mais que o dobro dos países desenvolvidos. Onde a população cresce
mais, a renda per capta cresce mais.
Não quer dizer que a renda per capta dos emergentes vai ser maior que
a dos ricos ou a renda per capta do
Brasil vá ser maior que a dos Estados
Unidos, mas a nossa cresce muito
mais que lá.
Um homem que ganha, num país
rico, US$ 50 mil por mês, se passar pra
US$ 100 mil por mês não vai comer
nem um ovo a mais por ano. Agora,
quem ganha US$ 500 e passa para

US$ 1.000, triplica a demanda da
agricultura - comida, sapato, calça jeans, papel, tudo vem da agricultura.
Então, é isso que está acontecendo hoje no mundo. A demanda dos
países emergentes vai crescer muito
mais. E a gente tem que servir esses
países.”
Entre os desafios apontados por
Rodrigues, ainda estão a infraestrutura, questões trabalhistas, tributárias e ambientais.

Rodrigues destaca as mudanças do
pensamento mundial, quando o assunto é
segurança alimentar
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Giro Socicana abre discussão

sobre as estratégias para a propriedade rural

N

o dia 25 de agosto, em Taquaritinga, foi aberta a série
de workshops dentro da programação Giro Socicana. A iniciativa
tem por objetivo levar, ao associado,
informações técnicas e gerenciais,
com aplicação prática nos negócios
e processos da lavoura.
Diante de tantos desafios impostos por um novo modelo de
produção e de mercado, a Socicana
se coloca ao lado do produtor para
identificar soluções às questões do
dia a dia e promover sustentabilidade. Um benefício adicional é o ganho em competitividade, já que informações precisas podem refletir,
inclusive, em resultados financeiros.
As cinco regiões de atuação estão
sendo contempladas - Taquaritinga,

Pradópolis, Guariba, Jaboticabal e
Dumont. Membros da Direção e da
equipe da Socicana estão presentes,
conversando sobre os serviços oferecidos pela Associação e também
sobre as estratégias da entidade.
O presidente da Associação, Bruno Rangel Geraldo Martins, comenta
que os temas foram selecionados de
acordo com a necessidade do quadro social. “O programa de capacitação da Socicana é um importante
instrumento para ajudar os produtores a tomarem decisões de forma
segura e correta. O Giro Socicana
aborda temas de extrema importância para nortear as nossas atitudes
e fortalecer o planejamento para a
continuação das nossas atividades
agropecuárias”, afirma.

Os palestrantes são especialistas
das principais universidades do país.
Entre eles, está Ricardo de Assis Perina, mestre em economia aplicada
pela ESALQ-USP, agrônomo e professor da USP e FGV, que falou sobre
o tema “Planejamento de propriedade rural e execução de safra”.
Para o professor, a primeira necessidade é ter uma estratégia, ou
seja, reconhecer onde está em termos de tecnologia, processos e mercados, e onde quer chegar.

Prof. Ricardo Perina: estratégia é saber onde
o produtor está e onde quer chegar
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“As dificuldades são muitas, mas
as oportunidades também. Quando
se define uma estratégia: ‘o que sou
hoje e onde quero chegar amanhã’,
o produtor tem um norte por onde
caminhar. E a partir daí, ele pode planejar suas ações”, afirmou.
Além de planejar as atividades
da propriedade e executá-las, é necessário controlar e fazer correções,
porque a economia muda todos os
dias.
Temas que serão tratados ao longo do Giro Socicana:
Gerenciais
• Planejamento de propriedade
rural e execução de safra
• Gestão financeira e custos de
produção da cana-de-açúcar
• Gestão da mão de obra na
propriedade rural
• Construção de índices e
gerenciamento da propriedade
rural
Técnicos
• Estratégias de plantio de cana
(MPB, meiose, ambientes de
produção)
• Manejo de pragas e doenças
• Técnicas de aplicação eficiente
(adubação e agroquímicos)
• Indicadores de qualidade no
manejo de cana-de-açúcar (KPI)

Datas dos primeiros workshops

“Planejamento
de propriedade
rural e execução
de safra”
25/8 - Taquaritinga
28/8 - Pradópolis
3/9 - Guariba
4/9 - Jaboticabal
16/9 - Dumont

Produtores das regiões de Taquaritinga e Pradópolis participam do workshop sobre planejamento da propriedade rural

O presidente da Socicana, Bruno Rangel
Geraldo Martins, comenta sobre a
necessidade de mudanças na condução
da lavoura

José Guilherme Nogueira,
superintendente da Socicana:
estamos ampliando os serviços para
contribuir com a produtividade do
produtor

Regiane Chianezi, responsável Técnica
pelo Laboratório da Socicana:
as análises permitem ao produtor
conhecer melhor a sua matéria-prima
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Dia Nacional do Campo LIMPO
reúne 3.500 estudantes

D

e 26 a 28 de agosto, a Coplana realizou o 10º Dia
Nacional do Campo Limpo, reunindo cerca de
3.500 estudantes de Jaboticabal, Barrinha, Taquaritinga, Pradópolis, Santa Ernestina, Dumond, Motuca e Guariba.
O evento realizado na Estação Cora Coralina, em
Jaboticabal, comemorou os resultados do Sistema
Campo Limpo, referência mundial na logística reversa
de embalagens vazias de defensivos.
“Hoje, o Brasil conta com 421 unidades de recebimento de embalagens, mas a primeira foi a nossa. É um
orgulho poder mostrar o que a gente faz e ao mesmo
tempo realizar educação ambiental com as crianças”,
pontua Igor Marques Cervantes, responsável técnico
da Central de Recebimento de Embalagens da Coplana.
Além da parte educativa, durante as atividades do
Dia Nacional do Campo Limpo, os estudantes transitam
por estandes de empresas que materializam, pedagogicamente, temas ambientais como sustentabilidade,
reciclagem, reaproveitamento de materiais, destinação

Escolas visitam estandes em Jaboticabal
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de embalagens e uso correto de EPIs.
Somadas as participações nesses 10 anos, a data já reuniu quase 1 milhão de pessoas em todo o Brasil, compartilhando resultados do Sistema Campo Limpo.
A programação teve início oficialmente no dia 18 de
agosto, em Guariba-SP, com a Central de Portas Abertas,
uma iniciativa que ocorreu simultaneamente em cerca de
100 unidades de recebimento de 23 estados brasileiros.
A Coplana convidou estudantes, parceiros e membros
da comunidade para conhecer o trabalho de logística reversa em sua Central, que completa 20 anos em 2014. Sendo a
primeira unidade do país, serviu de referência para a instalação das demais unidades brasileiras e para a criação da lei
9.974, de 6 de junho de 2000, que determina as responsabilidades entre os elos da cadeira produtiva – fabricantes,
fornecedores, revendedores, produtores e cooperativas. A
coordenação das ações é do Inpev – Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias.
Para o presidente da Cooperativa, José Antonio Rossato Junior, a data é um marco histórico para os cooperados.
“Esta é uma forma de mostrar à sociedade, às esferas públi-

3.500 estudantes da região

cas e pessoas envolvidas, que nós produzimos alimentos, energia, fibras e não produzimos a todo e qualquer
custo. Temos a sustentabilidade como norte, e isso é levado a sério”, afirmou.
Sérgio de Souza Nakagi, secretário de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente de Jaboticabal, ressaltou o relacionamento entre o município e a cooperativa. “A parceria é efetiva. A Coplana levanta áreas de
produtores que têm interesse de implantar os projetos
com a nossa secretaria, participa no plantio e durante a
concretização dos projetos, quando fazemos, junto com
a Coplana, a educação ambiental também nas escolas.”
Vera Lucia Palla, diretora técnica da Cati, destacou as
mudanças ocorridas. “O quanto que evoluiu, quem esteve aqui nessa Central de Recebimento de Embalagens,
em 1994, e hoje. Essa Central é muito importante porque foi modelo. Durante muito tempo, foi uma unidade
de aprendizagem dos técnicos da secretaria [de Agricultura], iniciativa privada e pesquisadores. Influenciou
toda uma séria de operações feitas na agricultura no sistema de produção.”
No caso de Guariba, o trabalho da Coplana, inclusive
contribui para a pontuação em programas do governo
do Estado. “Um dos quesitos do Município Verde-Azul
(programa do governo do Estado, para a gestão adequada dos resíduos sólidos) é a destinação correta das
embalagens de defensivos. Então, a gente pega um gancho nesse trabalho que é desenvolvido pela Coplana há
20 anos e coloca no Município Verde-Azul. Somos muito
agradecidos pela parceria”, afirmou Eliana Rascaglia Barbetta - chefe de Meio Ambiente de Guariba.
Sustentabilidade foi o tema central do evento
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Controle de perdas
na colheita mecanizada

Serviço oferecido pela Socicana pode ser divisor
de águas para a rentabilidade nesta etapa da produção

P

arte da produção das lavouras
brasileiras fica no campo, em
vez de ser transformada em
matéria-prima para a indústria. O
que demonstra que, apesar de não
ser um processo recente na cultura
da cana-de-açúcar, a colheita mecanizada ainda necessita de avanços e
um acompanhamento muito próximo do produtor.
A mudança da colheita da cana,
do corte manual para mecanizado,
elevou o índice de perdas que, em
alguns casos chegou a 15%, principalmente nos momentos de adaptação de um modelo para o outro.
Na região de abrangência da Socicana, atualmente os técnicos encontram propriedades em que as
perdas chegam a 6,5% ou 7%. Esses
índices, associados a uma queda na
produtividade de cerca de 10% nesta safra, devido a fatores climáticos,
têm um impacto muito significativo
na remuneração.
Segundo o Técnico da Socicana,
Ronaldo Caporusso, o fator principal
nesta fase da produção é o “olho do
produtor”. Isso porque o sucesso da
colheita depende muito da precisão
do operador de máquina. Nas frentes de trabalho, a pressão para enviar matéria-prima para a indústria
pode prejudicar o bom desempenho da colheita.
Para se ter uma ideia, a velocidade da colhedora deve ficar entre 5 e
6 km/h, se a cana estiver de pé, mas
se estiver tombada, não pode passar
de 3,5 km/h. Caporusso alerta que já
encontrou colhedoras com uma ve-
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locidade de 10 km/h, o que, segundo ele, influencia até
mesmo no número de cortes que poderão ser feitos
naquele canavial.
Quando há danos como o arranquio de rizomas
no segundo corte, o canavial perde a produtividade e
pode exigir uma renoção já a partir do quarto corte.
Isso tem impactos diretos nos custos. “Quando o produtor ia começar a ganhar dinheiro, tem de renovar o
canavial. O tolerável é a perda de 3 toneladas por hectare. Mais que isso, traz prejuízo”, alerta Caporusso.
Dessa forma, há necessidade de haver capacitação

A atenção aos processos para o controle de perdas na colheita
impacta diretamente nos resultados financeiros

para o operador e também o acompanhamento próximo
do proprietário. O especialista em mecanização agrícola,
Antonio Pizzinatto, concorda. “Cada soqueira arrancada
gera perda de uma a seis canas nos próximos cortes. Cada
falha abre espaço para o crescimento de ervas daninhas,
o que significa perdas futuras por falhas na brotação”, comenta.
As perdas podem ser visíveis ou invisíveis, de acordo
com a facilidade ou dificuldade de identificação.
Perdas visíveis
As perdas visíveis se caracterizam pela matéria-prima que fica no campo após a passagem da colhedora,
como cana inteira e pedaços, tocos e toletes. Dentre as
causas comuns, problemas no talhão (tombamento da
cana, teor de fibras e produtividade); falta de sistematização do solo, espaçamento entre linhas desuniforme e
sem paralelismo, estado dos componentes da colhedora (facas do corte de base e do picador mal ajustadas);
diferentes regulagens (velocidade dos exaustores, altura do corte de base, número de facas no rolo picador e
altura da carga).
Perdas invisíveis
Já as perdas invisíveis são causadas pelo mau estado
das facas dos discos de corte de base e do facão picador; tipo de lâmina utilizada; velocidade dos extratores;
variedade da cana.
Controle pronta entrega
Dentro de seu planejamento estratégico e com o objetivo de promover sustentabilidade dos negócios do associado, a Socicana está intensificando serviços existentes
ou oferecendo novos. O “Controle de Perdas na Colheita
Mecanizada” é uma dessas ações com forte impacto na
produtividade.
O serviço é gratuito para o associado, e basta agendar
a visita do técnico na propriedade. A Socicana faz o diagnóstico, mensura as perdas e orienta as correções. Quem já
usou o serviço, aprova. Para José Mateus Fávero, as perdas
não são elevadas em sua propriedade, pois ele acompanha de perto. “O serviço da Socicana é muito válido. Não
dá para a gente ter prejuízo. A Associação fazendo o controle é mais um reforço”, avalia.

Amostras de matéria-prima perdida na colheita

Os técnicos responsáveis por esse
trabalho são Jean de Cayres e Ronaldo
Caporusso. O agendamento pode ser feito
pelos telefones: (16) 9.9608-6316 / 3251-9266
ou (16) 9.9111-0279 / 3251-9275.
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Ensaio de Proficiência CTC

Laboratório Socicana é testado e aprovado

D

esde 2007, o Laboratório da
Socicana participa do Ensaio
de Proficiência do CTC - Centro de Tecnologia Canavieira. E qual
a importância deste procedimento?
Esta é uma ferramenta que avalia a competência técnica dos laboratórios, ao realizarem suas análises,
ensaios e calibrações. Para isso, são
feitas comparações entre diversas
unidades. Em todo o Brasil, os ensaios permitem um monitoramento
dos laboratórios de forma contínua,
além da identificação de problemas
e a orientação para ações corretivas.
Para o país, os programas de Ensaios de Proficiência, nos diversos
segmentos do mercado, são fundamentais para oferecer credibilidade
aos resultados e, consequentemente, para facilitar o comércio internacional e evitar barreiras técnicas.
Ao participar do programa, o Laboratório da Socicana contribui para
um melhor controle da qualidade
do produto final e dos materiais que
são processados pelas indústrias
sucroenergéticas. Além disso, o produtor tem a certeza de contar com
um serviço de alto padrão, que foi
testado e aprovado.

Procedimentos padronizados garantem a idoneidade dos resultados

Funcionamento do Programa
A estrutura e organização do programa seguem as recomendações estabelecidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com a certificação ISO/
IEC 17043:2011. Os métodos empregados estão especificados no Manual de
Instruções do Consecana. E a preparação das amostras, testes de estabilidade,
homogeneização do material, teste de homogeneização, envase, empacotamento, processamento dos dados e envio de relatório são de responsabilidade
do CTC.
Para realizar o ensaio, o CTC analisa uma amostra. Este caldo teste é enviado ao
Laboratório da Socicana que também deve realizar a análise. Dessa forma, os
resultados são comparados.
Pelos resultados obtidos, os relatórios indicam que o Laboratório da Socicana
tem alto desempenho e que o associado está seguro em relação às análises de
sua matéria-prima.
Quem quiser obter mais informações, pode entrar em contato direto com o
Laboratório, pelo telefone (16) 3251-9245.

Laboratório é parceiro do produtor na checagem da qualidade da matéria-prima
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Todo associado da Socicana pode levar amostras da matéria-prima para a análise sem custos.

ATR

CONSECANA

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

CIRCULAR Nº 8/14 de 29 de agosto de 2014
Informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de agosto
de 2014. O preço médio do kg de ATR para o mês de agosto, referente à Safra 2014/2015, é de 0,4654.
O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado, para os mercados interno
e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de abril a agosto e os acumulados até agosto, são apresentados a seguir:

Mês
Abril

Maio
Junho
Julho
Agosto
Até Agosto

ABMI

50,68

48,80
48,69
47,18
46,19
48,20

ABME

40,84

41,55
42,02
42,32
42,39
41,91

AVHP

35,85

37,59
38,23
38,67
38,84
38,14

EAC

1522,00

1366,40
1359,20
1373,90
1346,00
1385,68

EHC

1338,50

1200,90
1214,90
1229,10
1207,00
1237,43

EAI

1535,80

1387,20
1372,70
1390,70
1354,50
1406,32

EHI

1409,70

1246,00
1247,10
1257,60
1233,90
1280,09

EAE

1587,36

1447,90
1314,39
1348,21
1374,56
1376,40

EHE

1340,86

1293,04
1244,64
1239,74
1291,22
1270,40

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), com destino à industria (EAI e EHI) e ao mercado externo (EAE e
EHE), são líquidos (PVU/PVD).
Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos nos meses de abril a agosto e os acumulados até agosto,
calculados com base nas informações contidas na Circular 1/14, são os seguintes:

Mês

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Até Agosto

ABMI

0,5344
0,5146
0,5134
0,4975
0,4871
0,5082

ABME

0,4631
0,4711
0,4765
0,4799
0,4806
0,4752

MÊS
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO

AVHP

0,4081
0,4279
0,4352
0,4402
0,4422
0,4342

EAC

0,5403
0,4851
0,4825
0,4878
0,4779
0,4919

EHC

0,4959
0,4449
0,4501
0,4554
0,4472
0,4585

EAI

0,5452
0,4925
0,4873
0,4937
0,4809
0,4993

EHI

0,5223
0,4616
0,4621
0,4659
0,4572
0,4743

EAE

0,5635
0,5140
0,4666
0,4786
0,4880
0,4886

EHE

0,4968
0,4791
0,4611
0,4593
0,4784
0,4707

Preço Médio do kg de ATR

Mês
0,4802
0,4608
0,4615
0,4643
0,4609

Acumulado
0,4802
0,4697
0,4666
0,4662
0,4654
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