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Expediente • Coplana - Cooperativa Agroindustrial - Diretoria: pres. - Bruno Rangel G. Martins, vice-pres. - José Antonio de Souza Rossato Junior e secretário - Sergio de 
Souza Nakagi, 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),  Paola Vantini (Reportagens), Ewerton Alves (coordenação 
de projetos),  Karlinhus Mozzambani (design e diagramação), Ana Paula Miani (coordenação de produção). • Contatos: cemucci@socicana.com.br, pasgarbosa@coplana.
com, regiane@neomarc.com.br

Na comemoração dos 70 anos da Soci-
cana, o Informativo Produtor apresenta, nes-
te mês de junho, uma das áreas em que a 
Associação acumula exemplos de sucesso: 
a sustentabilidade da produção. São diver-
sos os programas desenvolvidos ao longo 
de sua trajetória, visando às boas práticas 
agrícolas, preservação ambiental, gestão 
adequada da propriedade e cuidado com as 
pessoas. O Top Cana, por exemplo, conso-
lida-se como programa de base para a pro-
dução sustentável e na conquista de selos 
internacionais como Bonsucro e RSB (Rou-
ndtable on Sustainable Biomaterials). Nesta 
edição, trazemos os relatos de dois associa-
dos, que representam o trabalho de tantos 
outros agricultores, que produzem com ex-
celência, ao mesmo tempo em que cuidam 
do meio ambiente e das pessoas.  

O produtor José Luiz Bracciali explica que 
ao aceitar o convite da Socicana para fazer 
parte de um programa de certificação, teve 
apoio técnico e experimentou um percurso 
de melhorias em todas as áreas. “Exigiu mui-
ta dedicação, muito empenho, e houve muita 
colaboração da Associação também. Como 
primeiro passo foi realizada uma vistoria na 
propriedade, para ver o que estava funcio-
nando e o que eu tinha que mudar. Confor-
me eu ia apresentando as melhorias, nós 
íamos passando para os próximos passos. 

Foram exigidos itens a serem cumpridos, en-
volvendo meio ambiente, parte social e parte 
fiscal. Toda a documentação está em ordem 
- o que temos de documento, tem que funcio-
nar na prática”, comentou o produtor. 

O trabalho envolveu a equipe da Socicana 
em treinamentos diversificados, até o proces-
so de auditoria da RSB. “A sensação de con-
quistar a certificação é de dever cumprindo. 
Mas, o mais importante é você manter. É mui-
to gratificante conseguir melhorar e manter o 
que você está fazendo em prol de si mesmo 
e dos outros." Quando questionado sobre as 
mudanças, Bracciali não teve dúvida. “Muda 
tudo, né? Muda de forma radical você ter uma 
gestão melhor do seu negócio, uma qualidade 
melhor do seu produto, responsabilidade com 
o mundo, que é o que está precisando hoje. 
Responsabilidade com as pessoas próximas, 
com os seus vizinhos, com os consumidores. 
A mudança é para melhor, tanto no seu negó-
cio quanto em você como pessoa”, avalia Brac-
ciali. 

Uma outra iniciativa da Socicana envolve 
a certificação Bonsucro. Os esforços da As-
sociação e produtores resultou, em 2015, na 
obtenção deste “selo” por três condomínios 
agrícolas – de Roberto Cestari, Murilo Morelli 
e Paulo Rodrigues -, que tiveram sua gestão 
validada nos aspectos ambiental, social, eco-
nômico e técnico. Desde então, o trabalho tor-
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"... nós temos a 
responsabilidade 
de preservar esse 

ambiente onde estamos 
trabalhando, para que ele 

sirva de base para 
outras gerações ..."

 
Renato Trevizoli

"A mudança é para 
melhor, tanto no seu 
negócio quanto em 
você como pessoa."

José Luiz Bracciali

nou-se referência no setor sucroenergético.
Neste mesmo “selo”, em 2019, a Agrícola 

Trevizoli e outros obteve a aprovação da cer-
tificação Bonsucro EU (União Europeia), que 
atestou sua produção de cana-de-açúcar de 
acordo com critérios sustentáveis. No caso 
de Trevizoli e outros, houve o reconhecimen-
to como primeira produção de MPB (Mudas 
Pré-Brotadas) com selo de qualidade interna-
cional. O produtor conta o que representou o 
reconhecimento. “Para nós, foi uma chancela 
muito importante, uma vez que certifica a cre-
dibilidade do nosso trabalho, mostra que nós 
estamos respeitando a legislação ambiental, 
trabalhista e que nós estamos dentro de um 
conceito de sustentabilidade. É a chancela de 
que o nosso trabalho está sendo bem feito. 
Nós temos a plena convicção de que, depois 
de termos conseguido essa certificação, en-
tramos de forma mais robusta no mercado de 
MPB”, comemorou Trevizoli. 

Outra questão que o produtor enfatiza é o 
respeito à atual e às futuras gerações. “A im-
portância de se fazer uma agricultura mais 
sustentável vem da responsabilidade de todo 
o produtor rural, porque esse ambiente que 
nós estamos explorando hoje, ele é empres-
tado para nós. Nós temos que devolver para 
as próximas gerações em condições de plan-
tio, colheita, renda, divisas. Então, nós temos a 
responsabilidade de preservar esse ambiente 
onde estamos trabalhando, para que ele sirva 
de base para outras gerações, outras pessoas 
que virão aqui trabalhar", concluiu Trevizoli.  

São estas histórias de dedicação incansá-
vel, amor e respeito pelo trabalho, pelo meio 
ambiente e pelas pessoas que revelam o va-
lor de famílias inteiras, unidas pela terra e por 
seus frutos. Ao lado do associado, a Socicana 

faz cumprir sua missão de promover o de-
senvolvimento sustentável dos produtores 
de cana-de-açúcar e o fortalecimento do 
associativismo. E os produtores, na mes-
ma direção, cultivam as boas práticas no 
campo e na vida.
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8o Dia de Campo de Variedades de Soja
A Coplana realizou, no dia 27 de maio, o lan-

çamento do “8o Dia de Campo de Variedades de 
Soja”, este ano em formato virtual, devido à pan-
demia de covid-19. O conteúdo que seria apre-
sentado de forma presencial foi disponibilizado 
na plataforma criada especialmente para tratar 
da cultura da soja. 

No total, são 10 palestras técnicas em vídeo, 
com cientistas de centros de pesquisa e especia-
listas de empresas. Entre os temas abordados, 
estão: plantas daninhas no sistema cana/soja, 
manejo de pragas e doenças, controle químico 
e uso de produtos biológicos. As empresas par-
ceiras estão apresentando o desempenho de 41 
variedades de soja utilizadas na região. No site, 
o cooperado tem acesso a vídeos curtos, com 
informações práticas para o dia a dia da lavoura. 

Segundo o gerente do Departamento de Tec-
nologia Agrícola e Inovação da Coplana, Eduardo 
Maniezo Rodriguez, o Dia de Campo tem como 
proposta levar ao produtor dados técnicos que 
possam auxiliá-los na produção. “O objetivo é le-
var mais informações para os nossos produtores 
a respeito das variedades de soja mais indicadas 
para nossa região. Assim,  o cooperado poderá, 
junto com nosso corpo técnico, identificar os 
materiais que se encaixam em seu manejo”, dis-
se Rodriguez. Ele destaca ainda que os conteú-
dos auxiliam na tomada de decisão. “Todo esse 
conteúdo deve agregar valor para que o produtor 
aumente cada vez mais a eficiência e rentabilida-
de na produção, de forma sustentável.”

Um aspecto de destaque da cultura é o seu 
crescimento na região de Jaboticabal na rotação 
com cana-de-açúcar, algo que vem se tornando 
uma opção rentável para os produtores. “A cultu-
ra da soja é muito importante para a nossa região, 
para a Cooperativa e principalmente para os nos-

Conteúdo estratégico em ambiente virtual

sos produtores, visto que, em rotação com cana, 
tem se tornado uma excelente fonte de renda 
complementar. Nos últimos três a quatro anos, 
podemos lembrar que as culturas em rotação ti-
veram melhores resultados financeiros do que a 
cana propriamente dita, por conta do problema 
de defasagem de preços", destaca Bruno Rangel 
Geraldo Martins, presidente da Coplana.

A Cooperativa recebeu 1,086 milhão de sacas 
de soja, na safra 2020/2021, o que representa 
uma estabilidade em relação ao ciclo passado, 
quando foram recebidos 1,083 milhão de sacas. 

A Coplana realiza um trabalho técnico que 
auxilia os produtores desde o planejamento do 
plantio até a colheita da soja, e esse novo portal 
é mais uma iniciativa que visa contribuir com a 
difusão de novos conhecimentos referentes à 
cultura.

Os cooperados da Coplana  são nossos convidados espe-
ciais para conferir as palestras técncias, as apresentações 

das variedades e os portfólios das empresas parcerias. 
Acesse o link https://diadecamposoja.com.br ou aponte a 

câmera de seu celular para o QR Code na página. 
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Safra do Amendoim 

A Coplana – Cooperativa Agroindustrial encerrou a safra de 
amendoim 2020/2021 no mês de maio, com volume expressivo 
e boa produtividade. Com uma área plantada de aproximadamen-
te 20 mil hectares, a Cooperativa recebeu 82.219 toneladas de 
amendoim em casca, considerando o volume de produto já limpo 
e seco.   

Como afirma o presidente da Coplana, Bruno Rangel Geraldo 
Martins, o clima fez com que os cooperados agilizassem as ope-
rações no campo. “Tivemos uma rapidez maior na colheita, devido 
aos dias com poucas chuvas. Os produtores conseguiram fazer 
render bastante, retirar o amendoim e devolver a área para as usi-
nas seguirem com o novo plantio de cana-de-açúcar, que é a prin-
cipal parceira do amendoim em nossa região”, disse Bruno.  

Ele também avalia que o resultado foi mantido no cam-
po. “Em virtude do verão menos chuvoso, acreditávamos 
que a produtividade cairia. Mas, em locais onde a umida-
de permaneceu e tivemos um índice pluviométrico me-
lhor, os produtores tiveram boas produtividades”, ressaltou. 
Para Valdeci Malta da Silva, gerente de Originação da Coplana, 
mesmo com os baixos índices pluviométricos a produtividade su-

Produtores vencem período de poucas chuvas e 
conseguem colher com produtividade 

perou as expectativas. “Nesta 
safra, tivemos um incremento 
de aproximadamente 10% na 
área de plantio de amendoim, 
porém com precipitações plu-
viométricas mal distribuídas 
ao longo do desenvolvimento 
das lavouras. Com o manejo fi-
tossanitário tecnicamente bem 
feito obtivemos uma produção 
que ficou em 10% a 15% acima 
do esperado.”

O produtor Matheus Donegá 
reforça a importância da as-
sistência técnica e da semente 
com alto potencial fisiológico 
para esta conquista. “Uma se-
mente de boa qualidade ajuda a 
ter um stand melhor no campo 
e uma pureza genética da va-
riedade. A cadeia produtiva do 
amendoim está investindo cada 
vez mais em melhorias e certifi-
cações e também em estudos 
e análises que nos ajudam a ter 
maior precisão da área, levan-
do em consideração o tipo de 
solo, a época do plantio, o po-
tencial produtivo, entre outros 
fatores que contribuem com a 
qualidade e produtividade da 
lavoura”, comentou Donegá.   
Para o produtor Nilton de Sou-
za Junior, a semente, principal-
mente nessa safra, fez toda a 
diferença na lavoura. “O plantio 
nesse ciclo foi totalmente ar- 
riscado, devido à falta de chuva. 
Mesmo com essa adversida-
de, a semente se sobressaiu e 
germinou muito bem, o que foi 
fundamental para o sucesso da 
colheita”, destacou o produtor.
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Coplana segue como referência
Com o investimento em qualidade desde o campo e 
em seu processamento na indústria, a Coplana segue 
como referência no Brasil e mantém, por 11 anos con-
secutivos a mais alta classificação, nota AA, da BRC, 
British Retail Consortium. Esta é uma norma global 
que valida a produção do alimento seguro e é uma 
exigência de grandes empresas, por exemplo, as da 
União Europeia, considerado um dos mercados mais 
seletivos do mundo. A Cooperativa exporta para os 
cinco continentes e, além da BRC, tem seu produto 
atestado pelos selos: Nestlé Responsible Sourcing 
(de sustentabilidade da cadeia de suprimentos), Ko-
sher (com critérios da comunidade judaica), Halal 
(com padrões para consumidores muçulmanos) e 
Pró-Amendoim da Abicab (Associação Bras. da Ind. 
de Chocolates, Amendoim e Balas). O amendoim dos 
nossos produtores tem alto padrão e é reconhecido 
no Brasil e em todo o mundo: resultado da dedicação 
de Cooperados e toda a equipe.
 
Números da safra 2020/2021
Segundo o levantamento nacional da safra de amen-
doim, realizado em maio, pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), houve crescimento de 
3,2% na área plantada em relação ao ciclo anterior. 
Em todo o Brasil, estima-se a produção em  597 mil 
toneladas de amendoim em casca, sendo que na 
safra passada tivemos 557,5 mil toneladas. O Esta-
do de São Paulo mantém-se com mais de 90% da 
produção nacional e volume estimado em 562,3 mil 
toneladas de amendoim em casca, ou mais 7,2%, na 
comparação com o ciclo anterior em que foram colhi-
das 524,5 mil toneladas.

Campeão de preferência
Na Coplana, uma receita famosa é o Pé de Moça, ela-
borado cuidadosamente pela copeira Izilda Furtado 
Poiano, que trabalha na matriz, em Guariba. Seus do-
ces ficaram conhecidos até entre visitantes de outros 
países. “Trabalho na Coplana há 21 anos, e quando 
me perguntam se eu faço só café, eu falo que não, 
pois me considero parte da história da Cooperativa, 
assim como meu doce”, afirma Izilda. “Fazer este doce 
me deixa muito feliz, pois tive incentivos para criar e 
ir aperfeiçoando, até esta receita ficar da forma que é 
hoje. Eu me sinto muito motivada para continuar fa-
zendo, pois todos que experimentam, elogiam.” Sim, 
Izilda, você faz parte da nossa história, e nós agrade-
cemos por estes doces deliciosos. 
 
Pé de Moça Coplana - Receita da Izilda
Ingredientes
• 1 kg de amendoim sem pele torrado Coplana,
• 1 kg de açúcar refinado,
• 1 tablete (200g) de manteiga sem sal,
• 2 latas de leite condensado,
• 1 pitada de bicarbonato de sódio. 
 
Modo de preparo 
• Coloque a manteiga e o açúcar no fogo, mexendo 
até virar uma farofa.  
• Em seguida, coloque os demais ingredientes. 
• Continue mexendo sem parar, até "cozinhar" todos 
os ingredientes e desprender do fundo da panela. 
• Desligue o fogo e coloque o doce em uma “pedra” 
ou forma untada. Corte enquanto estiver morno.  
A receita rende aproximadamente 120 pedaços.

Esta reportagem foi uma contribuição 
do Núcleo da Mulher Coplana, com 
o objetivo de fazer a nosso cultura 
do amendoim ser mais conhecida. 
Integrantes do Núcleo: Danielle Bellodi 
Baratela, Camila Bellodi, Jaqueline 
Nuno, Simone Penariol e Thais Nucci.
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Escassez de chuvas exige 
medidas urgentes para prevenir 
fogo na propriedade 

No dia 28 de maio, o Sis-
tema Nacional de Meteoro-
logia, SNM, emitiu um alerta 
de emergência hídrica, desta-
cando a escassez de chuvas, 
de junho a setembro deste 
ano, na região onde ficam os 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso do 
Sul e Paraná. O déficit hídrico 
atual é considerado severo. 
O meteorologista da Somar, 
Celso Oliveira, explica que, le-
vando em consideração os 
meses de janeiro, fevereiro e 
março, desde 1981, o ano de 
2021 foi bastante seco. “Es-
pecificamente nesse trimes-
tre, 2021 só perde para o ano 
de 2014, que é considerado, 
inclusive, um dos mais secos 
da história do Estado de São 
Paulo”, afirmou. 

Ele destaca que desde 
2012, vêm sendo registradas 
chuvas sempre abaixo da mé-
dia, consequência de alguns 
ciclos que acontecem no Oce-
ano Pacífico, considerados de 
longo prazo. A tendência de 
chuvas abaixo da média, no 
primeiro trimestre mantém-se 

Governo federal alerta sobre crise hídrica

até setembro, e os cuidados na lavoura devem ser intensifica-
dos. Somente a partir da primavera, são previstas mudanças. 
“Na primavera, há uma perspectiva melhor do que o mesmo 
período observado em 2020, quando tivemos um atraso gran-
de no retorno da chuva e calor excessivo.  Pelo menos, a demo-
ra na regularização da chuva não vai ser tão grande quanto a do 
ano passado. Claro, o produtor ainda deverá ter certa cautela”, 
concluiu o meteorologista. 

Dessa forma, a Socicana reforça o alerta a seus associados 
para seguirem com medidas preventivas a incêndios nas pro-
priedades. A principal iniciativa é a manutenção adequada dos 
aceiros, que devem estar permanentemente limpos e com os 
tamanhos corretos.  A recomendação é para que os produtores 
reúnam os colaboradores e orientem de imediato sobre os ris-
cos do período mais seco do ano. 

O que são ACEIROS? São faixas livres de vegetação 
que devem estar presentes em vários pontos da propriedade: 
• Ao longo de divisas;
• Nas proximidades das cercas; 
• Próximas à vegetação nativa; 
• Carreadores também são considerados aceiros. 

Como cuidar dos aceiros? 
• Retire a vegetação da superfície do solo para evitar a passagem ou a 
propagação do fogo.
• Deixe a área nivelada, principalmente depois de chuva ou da colheita. 
Com isso, impede-se o acúmulo de qualquer material.
• Faça manutenção periódica. Anote num papel ou planilha e agende a 
manutenção de todos os aceiros com os seus colaboradores. Um único 
aceiro sem manutenção pode colocar a propriedade em risco.
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Outras ações
• Faça um Plano de Auxílio 
Mútuo; organize-se com 
vizinhos para formar brigadas 
de incêndio com pessoas 
treinadas. 
• Converse com os 
colaboradores. Eles devem 
ficar alertas quanto a focos de 
incêndio. 
• Eles também devem ficar 
de “olhos abertos”, quanto à 
presença de pessoas estranhas.
• Crie grupos no WhatsApp 
entre os vizinhos para 
alertas. Divulgue telefones de 
emergência.
• Na colheita, evite blocos 
concentrados que permitam a 
propagação do fogo.
• Mantenha um tanque de água 
perto do local da colheita.

Tamanhos exigidos por lei

15 metros em locais de aglomeração residencial e industrial, 
ou seja, perto de casas e indústrias

10 metros nas divisas de Unidades de Conservação

6 metros nas divisas com APPs (Áreas de Preservação Permanentes) 
e Reserva Legal, que são áreas com mata nativa protegidas por lei

3 metros nas demais áreas

Mais informações, entre em 
contato com a Socicana. 
Nossa equipe está pronta para 
esclarecimentos:
 (16) 3251-9270.
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124,42
130,50

132,53
137,65

141,03 145,94
151,25

154,32
160,78 156,63 156,04

151,69

180

150

120

90

60

USINA PITANGUEIRAS

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
155,24

126,11
131,95

137,03 138,91
142,47

148,51
151,00 153,46

157,24 159,06 158,81
152,34

143,26
138,28

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

147,21

1ª Q ABR
112,62

2ª Q ABR
118,90
107,50
80,77

1ª Q MAI
125,15
119,65
82,55

2ª Q MAI
129,70
126,41
82,62

1ª Q JUN
135,46

2ª Q JUN
140,11

1ª Q JUL
144,12

2ª Q JUL
150,47

1ª Q AGO
155,91

2ª Q AGO
160,18

1ª Q SET
162,69

2ª Q SET
162,16

1ª Q OUT
160,85

2ª Q OUT
152,47

1ª Q NOV
147,21

2ª Q NOV
-

2ª Q NOV
-

1ª Q ABR
118,63
111,55
79,73

2ª Q ABR
120,55
119,28
81,61

1ª Q MAI
124,42
125,75
82,59

2ª Q MAI
130,50
134,25
84,06

1ª Q JUN
132,53

2ª Q JUN
137,65

1ª Q JUL
141,03

2ª Q JUL
145,94

1ª Q AGO
151,25

2ª Q AGO
154,32

1ª Q SET
160,78

2ª Q SET
156,63

1ª Q OUT
156,04

2ª Q OUT
151,69

1ª Q NOV
-

1ª Q ABR
117,28
115,07
81,37

2ª Q ABR
121,48
121,06
83,40

1ª Q MAI
126,11
128,24
84,04

2ª Q MAI
131,95
136,16
84,30

1ª Q JUN
137,03

2ª Q JUN
138,91

1ª Q JUL
142,47

2ª Q JUL
148,51

1ª Q AGO
151,00

2ª Q AGO
153,46

1ª Q SET
157,24

2ª Q SET
159,06

1ª Q OUT
158,81

2ª Q OUT
152,34

1ª Q NOV
143,26

2ª Q NOV
138,28

1ª Q ABR
124,02
116,75
80,48

2ª Q ABR
132,29
125,49
83,61

 

1ª Q MAI
128,08
131,79
86,10

2ª Q MAI
134,19
132,35
85,66

1ª Q JUN
131,61

2ª Q JUN
137,73

1ª Q JUL
142,38

2ª Q JUL
150,24

1ª Q AGO
152,69

2ª Q AGO
153,80

1ª Q SET
160,65

2ª Q SET
161,32

1ª Q OUT
159,68

2ª Q OUT
149,40

1ª Q NOV
155,24

2ª Q NOV
-

SAFRA 20/21
SAFRA 21/22
PUREZA SAFRA 21/22

SAFRA 20/21
SAFRA 21/22
PUREZA SAFRA 21/22

SAFRA 20/21
SAFRA 21/22
PUREZA SAFRA 21/22

SAFRA 20/21
SAFRA 21/22
PUREZA SAFRA 21/22

81,37

116,75
125,49

80,48 83,61 86,10 85,66

107,50

119,65
126,41

80,77 82,55 82,62

ATR PROVISÓRIO DE SAFRA = 132,00kg

ATR  PROVISÓRIO  SAFRA 21/22 = 138,59 Kg

ATR  PROVISÓRIO  SAFRA  21/22 =  136,91 Kg

ATR PROVISÓRIO SAFRA 20/21 =  133,00  Kg

128,24
136,16

82,59 84,06

83,40 84,04 84,30

131,79 132,35



12

No ciclo da lavoura tem
hora certa para tudo e tem 

IHARA para toda hora.

Tecnologia na hora certa 
para a sua cultura. 

NA HORA H DA 
PROTEÇÃO DA 
CANA, É IHARA. 
PODE CONFIAR.

Kellen
Severo

Herbicida 
exclusivo para 
cana-de-açúcar

Melhor controle 
das daninhas 
sem prejudicar o 
canavial

Único que 
controla todas 
as fases da 
cigarrinha

Poderoso 
maturador: 
Cana com + TAH

Falcon
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