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Inscrição no CAR Projeto Cultural Calendário Simulado de Emergência 

Colina recebe a 7ª Filial Coplana 
Investimento vai ao encontro do potencial da cidade e região

A Coplana inaugurou, no dia 3 de novembro, sua 7ª Filial na cidade 
de Colina/SP.  Para evitar a aglomeração de um evento presencial, 

a inauguração contou com uma live da dupla sertaneja Guilherme e 
Gustavo, realizada no dia 30 de outubro. Durante a apresentação, o 

público assistiu à abertura da Loja e às mensagens dos executivos e 
Diretoria. O show foi transmitido pela Fanpage da Loja e  ultrapassou 

1.200 comentários, além de 15.300 visualizações. 
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Expediente • Coplana - Cooperativa Agroindustrial - Diretoria: pres. - José Antonio de Souza Rossato Junior, vice-pres. - Bruno Rangel G. Martins e secretário - Francisco A. 
de Laurentiis Filho, superintendente - Mirela Gradim • Socicana - Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba - Diretoria Executiva: Francisco Antonio de Laurentiis Filho, 
José Antonio de Souza Rossato Junior e Bruno Rangel Geraldo Martins, superintendente - Rafael Bordonal Kalaki • Comitê de Comunicação - Carlos Eduardo Mucci, César 
Gonzales, Cezar Cimatti, Elaine Maduro, Eduardo Maniezo Rodriguez, Eduardo Pacífico, Francisco Politi, Helton Bueno, José Marcelo Pacífico, Pedro Sgarbosa, Regiane Chianezi, 
Renata Montanari, Valdeci da Silva • Produção - Neomarc Comunicação - Regiane Alves (Jorn. Resp., MTb 20.084),  Ewerton Alves (coordenação de projetos),  Karlinhus Moz-
zambani (design e diagramação), Ana Paula Miani (coordenação de produção). • Contatos: cemucci@socicana.com.br, pasgarbosa@coplana.com, regiane@neomarc.com.br

Para o presidente da Cooperativa, José An-
tonio Rossato Junior, a inauguração consolida 
um relacionamento já produtivo com o público 
da região. “A Coplana já tem atuado em Colina e 
região há alguns anos, porém com uma estrutu-
ra modesta. Esta inauguração vem ao encontro 
da estratégia de crescimento da Coplana e da 
demanda dos nossos cooperados e moradores 
de Colina e região. O objetivo é sempre promo-
ver maior proximidade com nosso produtor para 
parcerias de longo prazo”, disse Rossato.

Bruno Rangel Geraldo Martins, vice-presidente 
da Coplana, agradeceu à equipe pela dedicação 
e ao apoio do produtor rural. “A região de Colina 
é muito importante para os produtores rurais e 
para a agricultura do Estado de São Paulo. Nós 
não medimos esforços para montar uma gran-
de estrutura e com a qualidade que esta região 
merece. Temos insumos agrícolas, defensivos, 
toda a parte relacionada ao varejo e nossa As-
sistência Técnica, que já é reconhecida em todo 
o território nacional. Nosso objetivo é continuar 
promovendo a agricultura e também contribuir 
com o desenvolvimento da região de Colina jun-
to com a sua população”, afirmou Bruno.  

Para a superintendente Mirela Gradim, foi fun-
damental o fato de a Coplana já ter uma base de 
cooperados consolidada na região. “A cidade e a 
região de Colina têm um grande potencial para a 
comercialização de produtos para as lavouras de 
cana-de-açúcar e cereais, além da pecuária. Já 
tínhamos uma base consolidada de produtores. 
Além disso, a Loja tem uma localização muito 
boa, que atende ao produtor e à sociedade com 
grande praticidade”, afirmou Mirela.

Abrir a Loja na cidade de Colina é uma con-
quista relevante para a Cooperativa, como afir-
ma o gerente de Negócios, Cezar Cimatti. “É uma 
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grande satisfação inaugurar nossa mais nova fi-
lial em Colina, uma loja ampla, climatizada, que 
conta com equipe bem treinada. Além dos co- 
operados, vamos atender às pessoas da cidade 
e região, com mais de 10 mil diferentes itens. 
Estamos preparados para receber a população 
e criar raízes na cidade”, disse Cezar.  

Marcelo Alves Pacífico, gerente Técnico-Co-
mercial de Insumos, lembra que a Cooperativa 
tem escritório na cidade desde 2008. “Estamos 
investindo aqui, em função do grande potencial 
da região. A nova Filial conta com equipe de 
agrônomos estruturada, e temos um portfólio 
robusto de defensivos agrícolas e fertilizantes. 
Temos muito orgulho de inaugurar nossa Filial 
aqui. Aguardamos a presença de todos”, con-
cluiu Pacífico. 

A loja conta com artigos em diferentes seg-
mentos: casa e jardim; pesca e camping; máqui-
nas, implementos e peças; produtos veterinários, 
como medicamentos; artigos para pets e rações; 
setor automotivo e ferramentas; além de produ-
tos marca própria. O amendoim Coplana, com 
qualidade garantida por certificações nacionais e 
internacionais, também está disponível na Loja.  

Live com a dupla Guilherme e Gustavo alcança mais de 15 mil pessoas 
nas redes sociais
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O prazo para a inscrição 
no CAR está acabando

Manter a documentação da propriedade 
em dia é fundamental para garantir o bom an-
damento das atividades. E uma importante 
iniciativa é a adesão ao Programa de Regula-
rização Ambiental, ou PRA. “O PRA serve para 
regularizar passivos ambientais e reconhecer 
as áreas consolidadas, que são conquistas do 
Novo Código Florestal”, afirma Dra. Elaine Ma-
duro Costa, advogada da Socicana. 

Importante saber que muito em breve, o 
PRA será exigido em todas as propriedades 
rurais. E para a adesão, é necessário fazer a 
inscrição no Cadastro Ambiental Rural até 31 

Produtor (a), fique atento (a), pois a inscrição no CAR é pré-requisito para a 
adesão ao PRA

de dezembro deste ano. Este é o prazo limite, 
sem expectativas de prorrogação. Desta for-
ma, para o produtor que pretende fazer sua 
inscrição com o suporte da Socicana, o prazo 
termina no dia 30 de novembro, para que seja 
possível finalizar a inscrição antes das férias 
coletivas da Associação. 

Não deixe para a última hora, pois são 
necessários diversos documentos e informações.
Converse hoje mesmo com nosso Departamento

Jurídico: (16) 3251-9250.

Fo
to

: E
w

er
to

n 
Al

ve
s

Entre em contato com o departamento Jurídico da Socicana até 30 de novembro
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Projeto Cultural Calendário 2021 
foi realizado em versão virtual

A Coplana, a Socicana e o Sicoob Coope-
credi realizaram, nos meses de setembro e ou-
tubro, a 17ª edição do Projeto Projeto Cultural 
Calendário. Há dois anos, a iniciativa deixou o 
conceito da competição existente nos concur-
sos e passou a adotar o conceito da coopera-
ção, em que todos os participantes recebem o 
prêmio.

Neste ano, os integrantes expressaram 
sua visão a respeito da pandemia, e devido à 
necessidade de adaptação, o projeto foi reali-
zado no formato on-line. No dia 25 de setem-
bro, os inscritos foram reunidos em uma sala 
virtual, com o objetivo de tratar das regras de 
participação. Foram 46 inscritos, entre 8 e 14 
anos, que produziram desenhos e frases com 
o tema: Como você gostaria que fosse a sua 
cidade ou o mundo todo depois da pandemia?

Para compor o Calendário 2021, a Comis-
são Organizadora escolheu 12 desenhos e 12 
frases que mais se aproximaram do assunto 
proposto, e todos ganharam o prêmio: uma 
Poupança Sicoob. 

Apesar da impossibilidade de realizar o 
evento presencial e dos desafios do formato 
virtual, as entidades entenderam que não seria 
adequado adiar ou cancelar o projeto, e a Co-
missão Organizadora considerou que alcan-
çou o resultado previsto, ou seja, promover a 
aproximação com  as crianças e adolescentes. 

As frases e desenhos dos participantes ex-
pressaram o desejo da volta à normalidade, 
principalmente dos encontros com amigos 
de escola e familiares. Também ficou eviden-
te o desejo de solidariedade e respeito com as 
pessoas e com o meio ambiente para a cons-
trução de um mundo melhor. Por meio destes 
desenhos e frases, ficou clara a criatividade 
dos inscritos e o quanto levaram a sério o as-      
sunto, dando um exemplo para nossa socieda-
de adulta. 

O calendário será distribuído no próximo 
mês de dezembro para cooperados, associa-
dos e parceiros. A versão digital, aberta para 
toda a sociedade, estará disponível nos sites 
da Coplana (www.coplana.com), Socicana 
(www.socicana.com.br) e Sicoob Coopecredi 
(www.coopecredi.com.br). 

As diretorias das entidades realizadoras 
agradecem aos familiares e aos inscritos por 
contribuírem com o Calendário 2021, em uma 
prova de solidariedade e compromisso com 
boas causas, fatores essenciais dentro do 
cooperativismo e associativismo. 

Versão digital 
do calendário estará 

disponível  nos sites da 
Coplana, Socicana e Sicoob 

Coopecredi, em dezembro
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EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COPLANA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

O Presidente da COPLANA – Cooperativa Agroindustrial, inscrita no CNPJ/MF 48.662.175/0001-90, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis), para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, a se realizar no auditório localizado à rua José Mazzi, nº 1.850, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 24 de 
novembro de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o 
artigo 24 do estatuto social: 01) em primeira convocação: às 13:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, 02) em segunda 
convocação: às 14:00 horas, com a presença de metade mais um dos cooperados, 03) em terceira convocação, às 15:00 horas com a presença de 
no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os assuntos abaixo identi�cados, declarando para efeito de veri�cação de quorum que, nesta 
data, tem direito a voto 1.040 (um mil e quarenta) cooperados.

ORDEM DO DIA
1) – Prestação de contas da Administração referente ao exercício de 2019/2020, acompanhada das peças contábeis obrigatórias e do parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo:
 a) Relatório de Gestão;
 b) Balanço Patrimonial levantado em 30.04.2020;
 c) Demonstrativo das Contas de Resultado do exercício de 2019/2020, com indicação das Sobras e Perdas apuradas;
 c) Parecer da Auditoria Independente;
 d) Plano de Atividade para o exercício de 2020/2021.
2) – Destinação das Sobras apuradas, observadas as deduções referentes aos Fundos Obrigatórios;
3) – Eleição do Conselho de Administração para mandato de 3 (três) anos;
4) – Eleição do Conselho Fiscal – Efetivos e Suplentes – para o mandato de 1 (um) ano;
5) - Fixação do valor dos honorários, grati�cações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, dos Conselheiros Pro�ssio-
nais, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
6) – Assuntos gerais de interesse da sociedade.
Esclarece-se que a Assembleia é ora convocada com fundamento no que dispõe o artigo 5º da Lei 14.030/2020, em razão do estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia de COVID-19 decretado pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Guariba-SP, 04 de novembro de 2.020.

José Antonio de Souza Rossato Junior
Presidente

José Antonio de Souza Rossato Junior
Presidente
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Coplana finaliza o quarto ano 
consecutivo sem notificações RASFF

A União Europeia, UE, possui um dos mais 
elevados padrões de segurança do alimento 
em todo o mundo. E para garantir a qualidade 
dos produtos que cruzam as fronteiras de seus 
Estados-Membros, a UE conta com rigorosas 
ferramentas de avaliação, como é o caso do 
RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed. 
Este é um sistema de monitoramento capaz 
de promover ações imediatas, eficientes e co-
letivas, quando são detectados riscos para a 
saúde pública na cadeia alimentar. 

Sem dúvida nenhuma, estar isenta de no-
tificações RASFF representa para a empresa 
que seus produtos atendem a exigências de 
alto padrão de sanidade para o consumidor.  E 
comprovando a qualidade de seus processos, 
a Coplana já está, há quatro anos consecuti-
vos, sem nenhuma notificação RASFF. A Co- 
operativa mantém ainda o melhor desempe-
nho dentre os nove exportadores brasileiros de 
amendoim para o continente europeu. 

Segundo o responsável pelo departamento 
de Gestão da Qualidade e Segurança de Ali-
mentos da Coplana, José Luiz Bariani, um dos 
grandes desafios para estar entre as principais 
empresas exportadoras de amendoim é o 
atendimento às legislações internacionais. “É 
necessário sempre estar atento às mudanças 
das normas, às atualizações e procedimentos. 
Isto também envolve alta capacidade de com-
partilhamento destas atualizações com os 
produtores cooperados, uma vez que os parâ-
metros de segurança alimentar estão cada vez 
mais restritivos”, afirma Bariani.

Conquista representa o melhor desempenho entre os nove exportadores 
da leguminosa

O gestor ressalta que, além de a Coopera-
tiva seguir todos os protocolos de segurança 
do alimento, investe em um bom canal de co-
municação para orientar o produtor coopera-
do, uma vez que o monitoramento da cultura 
começa a ser realizado desde a produção no 
campo.    

CERTIFICAÇÕES COPLANA 
O resultado do rigor no campo e em cada etapa da
indústria é a conquista de um produto altamente se-
lecionado, cujo padrão é atestado por diversas certifi-
cações.
A Coplana possui a certificação BRC - British Retail 
Consortium - padrão de qualidade mundial do ali-
mento seguro. Desde 2010, quando foi certificada pela 
norma, seu status é o mais alto da certificação (Grau 
AA). Nestlé Responsible Sourcing - baseado no ETI, 
Ethical Trade Initiative, que visa à etica nas relações 
comerciais. Kosher - determina padrões para a comer-
cialização com a Comunidade Judaica. Sedex - Su-
pplier Ethical Data Exchange - reconhecido banco de 
dados para a transparência de corporações de todo o 
mundo. Pró-Amendoim - selo conferido 
pela Associação Brasileira da Indústria 
de Chocolates, Amendoim 
e Balas (Abicab). Halal - para 
a produção de alimentos 
de acordo com os
preceitos do Islã.



7Novembro de 2020

Acesse a entrevista, apontando seu 
celular para o QR Code

Núcleo da Mulher 
promove o “Outubro Rosa”  

 O Núcleo da Mulher Coplana promoveu a campanha Ou-
tubro Rosa 2020 com uma entrevista veiculada pelas redes so-
ciais. A partir de visitas técnicas e palestras, o Núcleo sempre 
esteve conectado a iniciativas na área de capacitação, gestão 
do conhecimento e responsabilidade social. Com as restrições 
impostas pela pandemia, as representantes do Núcleo decidi-
ram usar o canal digital para tratar da prevenção do câncer de 
mama. O entrevistado foi o doutor Idam de Oliveira Junior, mas-
tologista do Hospital de Amor de Barretos. 

 Danielle Bellodi Baratela, coordenadora do Núcleo, abriu 
a entrevista chamando todos para participar da campanha. 
“Aproveitamos este mês muito importante para nós todas. Es-
pero que façam bom proveito desse bate papo com o masto-
logista, doutor Idam. Este é um assunto muito relevante para 
nossa saúde”, alertou.  Tatiana Raiz Bento, vice-coordenadora,  
destacou a existência de diversos tipos de câncer de mama 
e tratamentos. “Hoje, há um preparo muito grande quando o 
diagnóstico ocorre bem no início, e a única prevenção são os 
exames periódicos”, afirmou. Thais Nucci, 1ª vogal, falou da 
importância de se conhecer mais sobre o assunto. “O intuito é 
esclarecer dúvidas e alertar sobre a importância da prevenção. 
Vamos nos cuidar e nos amar pelo bem de nossa família”, con-
cluiu.  

Durante entrevista, Dr. Idam lembrou que a doença acome-
te mais 66 mil mulheres anualmente, no Brasil, e representa 2 
milhões de casos novos em todo o mundo. “Este é um proble-
ma que pode bater à porta de qualquer um de nós. Precisamos 
estar cientes dos fatores de risco, meios de prevenção, realizar 
a mamografia e entender que não é uma condenação e que 
temos muitas formas de tratar e ter um sucesso”, afirmou. O 
mastologista alertou, porém, para o risco do diagnóstico tar-
dio. “Os índices de diagnóstico em fase avançada do câncer de 
mama são alarmantes. Mais de 40% das mulheres se apresen-
tam ao diagnóstico em fase avançada, e isso implica em um 
tratamento mais extenso, com maior morbidade e menores ta-

30 mil pessoas viram a entrevista nas redes sociais

xas de sucesso.” Para manter 
a saúde, o médico indica cui-
dados essenciais. “Combater 
o câncer de mama é papel de 
cada um de nós. Independen-
temente da classe social ou 
nível educacional, o câncer de 
mama pode estar presente. 
Adotem o quanto antes: hábi-
tos saudáveis de vida, visitas 
regulares ao mastologista e 
façam a mamografia. O Ou-
tubro Rosa não é somente o 
laço rosa, é ação, e eu conto 
com a ação de todos”, con-
cluiu Dr. Idam. 

Dr. Idam de Oliveira Junior, Médico 
Mastologista do Hospital de Amor
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Simulado de Emergência Coplana

A Unidade de Grãos da 
Coplana, em Jaboticabla/SP, 
realizou, no dia 21 de outubro, 
um Simulado de Emergência, 
voltado para sua instalação 
de gás natural. O simulado é 
uma medida de segurança 
que objetiva o treinamento 
das equipes para o caso de 
uma situação de risco. 

Além da Coplana, partici-
param o Corpo de Bombeiros 
de Jaboticabal, a Defesa Civil, 
o Plano de Auxílio Mútuo em 
Emergência (Pame), o Depar-
tamento de Trânsito, o Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) e as empresas 
Gás Local e White Martins.

Integrantes das empresa e 
órgãos envolvidos elaboraram 
um plano de ação para o aten-
dimento emergencial dentro 
da Unidade de Grãos e tam-
bém entre os moradores vizi-
nhos. A partir do treinamen-
to, as equipes estabelecem 
protocolos de ação, testam 
as operações e sua logística 
buscando, ao máximo, a apro-
ximação com uma situação 
real. Os moradores vizinhos à 
Unidade de Grãos da Coplana 
foram cadastrados e convida-
dos a participar. O toque das 

Mais uma iniciativa visando à segurança no ambiente de trabalho 
e na comunidade 

sirenes foi o início de todo o processo. 
O encarregado da Segurança do Trabalho da Coplana, Má-

rio Roberto Andrade, falou da sinergia entre as várias equipes. 
“Tivemos a oportunidade de realizar o simulando de emergên-
cia, em que foi possível envolver os órgãos públicos em prol da 
segurança da comunidade e dos colaboradores. Tivemos um 
resultado muito positivo, e na reunião de fechamento, identifi-
camos o alto nível de cooperação entre todos os envolvidos na 
operação”, afirmou Mário. 

O consultor Rafael Magi falou dos benefícios gerados pela 
iniciativa. “O treinamento é importante para, no caso de uma 
situação real, as pessoas saberem o que fazer. É necessário ter 
este parâmetro sobre qual vai ser o tempo de resposta no aten-
dimento da ocorrência e sobre qual vai ser a função de cada 
um. Dessa forma, a Cooperativa e seus colaboradores estão 
preparados para a interação com o Samu, Bombeiros, entre ou-
tros órgãos, em caso de necessidade”, concluiu Magi.
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Coplana reúne a sociedade para simulado de segurança
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Prêmio por qualidade da cana

Com as mudanças ocorridas no Conse-
cana, em 2019, o produtor passou a ter um 
importante benefício: o Prêmio pela Qualida-
de da matéria-prima. O fator é adicionado ao 
ATR sempre que a pureza da cana-de-açúcar 
do produtor supera, na quinzena, a pureza da 
cana da usina. Este é um estímulo a mais para 
o produtor cuidar do seu canavial. “Dando aten-
ção aos tratos culturais, o produtor não perde. 
Isto começa pelo plantio e vai até a colheita, 
de acordo com o ciclo da variedade: precoce, 
médio ou tardio”, afirma Ronaldo Caporusso, 
agrônomo do departamento Técnico da Soci-
cana. 

O prêmio por qualidade foi uma conquista 
a partir de um intenso trabalho da Socicana 
junto à Organização de Associações de Produ-
tores de Cana do Brasil (Orplana). Numerosas 
reuniões no Consecana, com a dedicação de 
diretores e técnicos,  viabilizaram  o benefício. 

Para o produtor é importante utilizar os ser-
viços da Associação, com o objetivo de otimi-
zar suas operações, obter melhores resultados 
no manejo e, consequentemente, alcançar um 
índice de qualidade que poderá representar 
uma bonificação em seu ATR. 

No período que antecede a colheita, por 
exemplo, o associado pode contar com o La-
boratório da Socicana. “É importante o produ-
tor fazer a análise da matéria-prima para saber 
se o canavial já atingiu todo o seu potencial e 
se a cana está em seu ponto ideal para a co-
lheita. Com esta informação, é possível para 
nossa equipe também fazer a comparação 
com as análises obtidas nos laboratórios das 

Produtor (a), saiba como aumentar seu ATR

usinas", afirma Regiane Chianezi, responsável 
pelo Laboratório da Associação. 

Outro momento importante em que o pro-
dutor deve requisitar o suporte da Equipe Téc-
nica é a colheita. “Nós vamos até a lavoura, 
onde prestamos o serviço de Avaliação de Per-
das na Colheita. Nosso objetivo é identificar se 
as operações estão ocorrendo da forma cor-
reta ou se são necessárias correções. Com os 
ajustes imediatos, o produtor melhora o índice 
de pureza mineral. Claro que antes disso, tam-
bém é importante dar atenção ao controle de 
ervas daninhas", recomenda Caporusso. 

A Socicana realiza continuamente o mo-
nitoramento da pureza da matéria-prima dos 
associados para identificar aqueles que têm 
direito ao prêmio. Por parte do produtor, vale 
ressaltar que tanto a análise da matéria-prima 
como a Avaliação de Perdas na Colheita, en-
tre outros serviços, são realizados sem custos 
adicionais. Basta o produtor estar regularizado 
com a Socicana. Estas são ferramentas im-
prescindíveis para explorar o potencial da la-
voura e ainda ter a chance de receber o Prêmio 
pela Qualidade, um direito ao alcance de todos 
os associados.   

Produtor (a), a partir desta edição do Informativo 
você acompanha os índices da pureza quinzenal 

das usinas na sessão Agronúmeros. E para 
solicitar serviços ou verificar se tem direito ao 
prêmio, entre em contato com nossa equipe.  

Laboratório Socicana: (16) 3251-9245.
Departamento Técnico: (16) 3251-9275. Fo
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FEV
2,12

MAR
1,88

MESES DA SAFRA

MESES DA SAFRA

SAFRA 19/20
SAFRA 20/21

ABR
0,6423
0,7005

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

-

R$
/K

G

MAI
0,6313
0,6960

JUN
0,6191
0,6834

JUL
0,6132
0,6761

AGO
0,6141
0,6794

SET
0,6138
0,6877

OUT
0,6153
0,7046

NOV
0,6238

DEZ
0,6305

JAN
0,6387

FEV
0,6487

MAR
0,6579

1,36
1,43

1,81
1,64 1,64 1,641,62 1,67 1,73 1,73 1,71 1,801,80

1,99
1,91

2,00 2,07 2,12

1,88

0,7005 0,70460,6960 0,6834 0,68770,6761 0,6794
0,6423 0,6487 0,6579

0,63870,6313 0,6191 0,6132 0,6141 0,6153 0,6238 0,6305
0,6138

Nú
m

er
os

 do
 Se

to
r

Fonte: Circular ConsecanaVariação do ATR Acumulado

MESES DA SAFRA
SAFRA 19/20
SAFRA 20/21

ABR
60,18
71,98

100

80

60

40

20

-

R$
/K

G

MAI
62,22
67,69

JUN
59,21
74,03

JUL
59,46
73,82

AGO
57,02
71,70

SET
57,11
80,77

OUT
56,91
81,55

NOV
62,82

DEZ
63,35

JAN
67,40

FEV
71,56

MAR
78,15

60,18

71,98 71,70
80,77 81,55

73,8274,03
67,69

59,61 59,46 57,02 56,9157,11
62,22 62,82 63,35 67,40

71,56
78,15

MESES DA SAFRA
SAFRA 19/20
SAFRA 20/21

ABR
49,90
72,44

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

-

R$
/S

C

MAI
50,83
71,99

JUN
48,15
61,36

JUL
46,18
57,82

AGO
48,55
62,44

SET
48,42
64,91

OUT
46,82
71,79

NOV
48,53

DEZ
50,04

JAN
53,72

FEV
60,60

MAR
71,34

72,44 71,99 71,79

49,90 48,15 46,18 46,8248,55 48,42 48,5350,83 50,04 53,72

60,6061,36 62,44 64,91
57,82

71,34

Fonte: Circular ConsecanaVariação do Açúcar VHP CEPEA

Fonte: Circular ConsecanaVariação do Etanol Hidratado Carburante  CEPEA

Fonte: Circular ConsecanaVariação Do Açúcar  Branco Mercado Interno - Cepea
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180
160
140
120
100

80
60
40
20

ATR  PROVISÓRIO  SAFRA 20/21 = 130,00 KG

ATR  PROVISÓRIO  SAFRA 20/21 = 136,53 KG.

ATR  PROVISÓRIO  SAFRA  20/21 =  136,26 KG.

Evolução do ATR e Pureza Quinzenal em Usinas da Região - Safras 19/20 e 20/21

180
160
140
120
100

80
60
40
20

180
160
140
120
100

80
60
40
20

USINA SANTA ADÉLIA

USINA BONFIM

USINA SÃO MARTINHO

112,32 117,56 119,40
125,73

132,81
136,62

103,10

118,63 120,55 124,42
130,50 132,53 137,65

141,03 145,94 151,25 154,32
160,78

156,63 156,04 151,69

106,68
115,27 117,67 123,08

131,38

111,52 116,93

ATR PROVISÓRIO SAFRA 20/21 =  133,00  KG

180
160
140
120
100

80
60
40
20

USINA PITANGUEIRAS

117,94

129,90 128,18 129,61 128,53
134,60

142,23
150,45 153,41 156,33 152,64

146,45 145,61

110,20
116,15

123,81 125,83
131,34 134,75

142,66 145,31 151,02 151,37 151,67 148,65 144,49

140,28 138,47
145,36 149,18 150,33 153,67 149,02 147,44

141,67 137,78

135,34 135,44 139,40
148,08 149,52 150,03 145,95

139,78 139,87

117,28 121,48

124,02
132,29 128,08

134,19 131,61 137,73
142,38

150,24 152,69 153,80 160,65 161,32 159,68
149,40

126,11
131,95

137,03 138,91 142,47
148,51 151,00 153,46 157,24 159,06 158,81 152,34

112,62
118,90

125,16 129,70 135,46
140,11 144,12

150,47 155,91
160,18 162,69 162,16 160,85

152,47

SAFRA 19/20
SAFRA 20/21
PUREZA SAFRA 20/21

SAFRA 19/20
SAFRA 20/21
PUREZA SAFRA 20/21

SAFRA 19/20
SAFRA 20/21
PUREZA SAFRA 20/21

SAFRA 19/20
SAFRA 20/21
PUREZA SAFRA 20/21

2ª Q NOV1ª Q ABR
103,10
118,63
82,98

2ª Q ABR
106,68
120,55
82,65

1ª Q MAI
115,27
124,42
83,74

2ª Q MAI
117,67
130,50
85,26

1ª Q JUN
123,08
132,53
85,28

2ª Q JUN
131,38
137,65
86,79

1ª Q JUL
135,34
141,03
87,14

2ª Q JUL
135,44
145,94
87,21

1ª Q AGO
139,40
151,25
87,43

2ª Q AGO
148,08
154,32
86,91

1ª Q SET
149,52
160,78
86,94

2ª Q SET
150,30
156,63
86,59

1ª Q OUT
145,95
156,04
85,05

2ª Q OUT
139,78
151,69
84,53

1ª Q NOV
139,87

1ª Q ABR
112,32
117,28
82,76

2ª Q ABR
117,56
121,48
84,15

1ª Q MAI
119,40
126,11
84,84

2ª Q MAI
125,73
131,95
85,68

1ª Q JUN
132,81
137,03
86,83

2ª Q JUN
136,62
138,91
86,89

1ª Q JUL
140,28
142,47
87,33

2ª Q JUL
138,47
148,51
87,79

1ª Q AGO
145,36
151,00
87,47

2ª Q AGO
149,18
153,46
87,68

1ª Q SET
150,33
157,24
86,99

2ª Q SET
153,67
159,06
87,49

1ª Q OUT
149,02
158,81
86,41

2ª Q OUT
147,44
152,34
86,33

1ª Q NOV
141,67

2ª Q NOV
137,78

1ª Q ABR
111,52
124,02
84,86

2ª Q ABR
116,93
132,29
85,92

 

1ª Q MAI
117,94
128,08
85,39

2ª Q MAI
129,90
134,19
86,47

1ª Q JUN
128,18
131,61
86,01

2ª Q JUN
129,61
137,73
87,11

1ª Q JUL
128,53
142,38
87,88

2ª Q JUL
134,60
150,24
88,02

1ª Q AGO
142,23
152,69
88,15

2ª Q AGO
150,45
153,80
88,49

1ª Q SET
153,41
160,65
88,44

2ª Q SET
156,33
161,32
88,78

1ª Q OUT
152,64
159,68
86,85

2ª Q OUT
146,45
149,40
85,88

1ª Q NOV
145,61

2ª Q NOV

1ª Q ABR

112,62
81,58

2ª Q ABR
110,20
118,90
84,38

1ª Q MAI
116,15
125,15
84,20

2ª Q MAI
123,81
129,70
85,58

1ª Q JUN
125,83
135,46
87,28

2ª Q JUN
131,34
140,11
87,42

1ª Q JUL
134,75
144,12
87,70

2ª Q JUL
142,66
150,47
87,94

1ª Q AGO
145,31
155,91
88,60

2ª Q AGO
151,02
160,18
87,72

1ª Q SET
151,27
162,69
88,50

2ª Q SET
151,67
162,16
88,00

1ª Q OUT
148,65
160,85

2ª Q OUT
144,49
152,47

1ª Q NOV 2ª Q NOV

81,58

84,86

82,76

82,98 82,65 83,74 85,26 85,28 86,79 87,14 87,21 87,43 86,91 86,94 86,59 85,05 84,53

84,15 84,84 85,68 86,83 86,89 87,33 87,79 87,47 87,68 86,99 87,49 86,41 86,33

85,92 85,39 86,47 86,01 87,11 87,88 88,02 88,15 88,49 88,44 88,78 86,85 85,88

84,38 84,20 85,58 87,28 87,42 87,70 87,94 88,60 87,72 88,50 88,00
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Cuidados na pulverização
O uso de defensivos com técnicas adequadas de pulveri-

zação entra no grupo das boas práticas agrícolas e tornou-se 
fundamental para o aumento da produtividade e redução de 
custos. “Evitar o desperdício de produtos é uma atitude estra-
tégica, pois contribui com a produção sustentável. E a susten-
tabilidade leva em consideração os cuidados com as pessoas, 
com o meio ambiente e com o resultado financeiro do negócio”, 
afirma o engenheiro agrônomo Ronaldo Caporusso, da Equipe 
Técnica da Socicana. 

Visando aos resultados na lavoura, a Associação oferece o 
serviço Aplique Certo, orientando o produtor sobre o uso dos 
produtos no volume e momento adequados. 

O Aplique Certo contribui 
também para que o produtor 
adote as medidas de segu-
rança necessárias, visando 
ao bem-estar de sua equipe 
e de membros de sua família, 
o que envolve, por exemplo o 
uso dos EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual). Outro 
tema importante do serviço é 
a destinação correta das em-
balagens dos defensivos agrí-
colas. 

Dentre os problemas 
mais comuns 
encontrados nos 
pulverizadores: 

• falta de manômetro, 
• peças quebradas,
• bicos irregulares, 
• desgaste das  
 mangueiras, 
• entupimento nos bicos, 
• barra de pulverização 
 torta.

Produtor (a), converse hoje 
mesmo com nossa equipe. 

Nossos técnicos estão 
prontos para contribuir. 

Aplique Certo: 
(16) 3251-9275.

“Sabemos que a aplicação de defensivos tem um custo 
significativo. Assim, temos que otimizar a operação. O 
desperdício acontece, não apenas quando o produto é 
lançado em quantidade maior que o recomendado, mas 
também em condições climáticas desfavoráveis. Além 
disso, aconselhamos o associado a observar a qualidade 
da água, fazer paradas sempre com o agitador da bomba 
ligado, estar atento à manutenção do equipamento e 
à sobreposição da aplicação, além do treinamento do 
trabalhador”, listou Ronaldo.


