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A união de forças 
que faz diferença

Maurício Miarelli
Diretor Presidente

Para nós, cafeicultores, janeiro não significa o início do nosso ano, pelo menos no que se 
refere a um novo ciclo agrícola. Nossos trabalhos para a próxima safra já começaram há 
alguns meses, e por isso entramos 2017 bastante embalados.

A boa notícia cai literalmente do céu. O maior volume de chuvas dos últimos 5 anos traz 
alívio para os cooperados, sempre tensos nesse período após as secas em temporadas 
recentes. Dessa maneira, ocorreu o bom desenvolvimento dos frutos, o que refletirá em 
grãos de mais qualidade e uma colheita dentro do padrão.

Este fato é confirmado pelo 1º levantamento de safra 2017, emitido pela Conab em meados 
de janeiro, em que estima uma produção entre 43 e 47 milhões de sacas beneficiadas de 
60kg. Este ano teremos uma bienalidade baixa e, comparando com o mesmo cenário que 
ocorreu em 2015, é possível que se tenha um incremento de até 10%, levando em conta 
a previsão mais otimista. Estas informações são de extrema importância aos cafeicultores, 
que devem ficar atentos a estes acompanhamentos para a gestão de seu negócio, da 
mesma forma que observamos para futuras estratégias dentro da cooperativa.

Outra excelente novidade é a nova antena da Algar Telecom, instalada na zona rural entre 
Franca e Ribeirão Corrente. A torre possui tecnologia 3G, e agora leva comunicação para 
diversas propriedades antes isoladas e vulneráveis nos quesitos de segurança. Uma força 
tarefa entre Cocapec, Associação dos Produtores do Bom Jardim e a gestão passada 
da Prefeitura Municipal de Franca conquistou mais este benefício para os agricultores, 
que permitirá mais agilidade nos trabalhos e também monitoramento do patrimônio. 
Realmente essa foi mais uma conquista do cooperativismo.

Sempre com o pensamento no cooperado, a Cocapec entendeu que é necessário oferecer 
mais opções para o desenvolvimento da atividade. Com isso, firmamos novas parcerias 
no setor de máquinas e implementos, com fabricantes de recolhedoras, lavadores, silos, 
entre outros, inclusive com peças de manutenção, para que o associado tenha a sua 
disposição, dentro de sua cooperativa, tudo que precisa para realizar as suas tarefas.

E falando em “sua cooperativa”, em breve teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária, com 
certeza o principal momento desta sociedade. Hora de relembrar o que foi feito, avaliar, 
propor soluções e projetar o futuro. Mas tudo isso só tem validade com a participação de 
todos os cooperados, que devem se fazer presente, para decidirmos juntos os rumos da 
sua cooperativa. Então peço que compareçam aos Comitês Educativos, nas reuniões de 
pré-AGO, opinem, questionem, deem sugestões, pois uma associação com a grandeza da 
Cocapec só pode ir mais longe se for embalada por várias mãos.

Boa leitura.
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Após 3 anos de cuidados intensos, a Cocapec entrega 
à cidade de Cristais Paulista quase 8 hectares de 
áreas reflorestadas.

Foram plantadas mais de 11 mil mudas, em 3 locais 
diferentes, de diversas espécies nativas como aroeira, 
ipê, sombreiro, urucum, sombra d’água e pau d’alho. O 
reflorestamento seguiu a metodologia de plantio de mudas 
nativas, abrangendo a preparação do terreno, definição 
de espaçamentos, dimensão das covas, adubação, 
tratamentos fitossanitários para o controle de pragas e 
doenças e replantio. 

Por conta do excelente manejo realizado, hoje as mudas 
estão bem desenvolvidas e cumprindo o papel de 
recomposição da mata.

O local que recebeu maior atenção foi na Área de 
Preservação Permanente (APP), localizada ao longo 
do manancial Ribeirão dos Cristais, na Fazenda Jandira 
responsável pelo fornecimento à Estação de Tratamento 
de Água do município de Cristais Paulista. Um benefício 
permanente para toda a população.

O trabalho foi uma compensação por conta do corte isolado, 
autorizado pela CETESB, na área onde se localizava o antigo 
Horto Florestal da cidade e hoje funciona uma das bases de 
armazenagem da Cocapec. Vale lembrar que a cooperativa 
firmou um acordo de permuta com o Ministério Público 
para se instalar no local. A Cocapec também viabilizou a 

instalação do novo Horto Florestal, e continua realizando 
o trabalho de reflorestamento, com o plantio de cerca de 
2.500 mudas em duas áreas.

Cocapec entrega áreas reflorestadas 
em Cristais Paulista
Por Rômulo Alves Tomaz / Analista Técnico Cocapec

Imagem de 2014 no início do plantio.

No início de 2017, a área já recomposta e em 
pleno desenvolvimento.
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www.kmag.com.br

Quem investe no campo com K-Mag, colhe muito mais. K-Mag é um fertilizante Mosaic desenvolvido com alta tecnologia e consagrado 
no mundo inteiro há mais de 70 anos.   É a certeza de uma colheita com aumento na peneira, na uniformidade dos grãos e, é claro, 
de recordes de produção. Sua fórmula exclusiva, com equilibrada concentração de Potássio, Magnésio e Enxofre, baixo teor de 
Cloro e grande solubilidade, garante os nutrientes na forma ideal, melhorando a produtividade e a qualidade de bebida do café.

K-Mag traz ganhos na receita de até 40% em relação às adubações convencionais. Por isso, na hora de potencializar sua safra, use 
K-Mag. Sua rentabilidade vai lá em cima.
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Giro de Ofertas é sucesso com desconto 
em todas as linhas de produtos

E
m tempos difíceis na economia, quem não gosta 
de uma promoção? Pensando nisso, a Cocapec 
realizou uma campanha em todas as suas lojas 
denominada “Giro de Ofertas Cocapec”. Foram 

diversos itens com preço reduzido, e os descontos 
chegaram a 15%.

A ação foi um sucesso, e uma grande oportunidade para 
os cooperados e clientes adquirirem produtos a preços 
ainda mais vantajosos.

As lojas da cooperativa possuem uma grande variedade 
de produtos, com um mix de mais de 10 mil itens, como 
insumos, máquinas, implementos agrícolas e produtos 
veterinários. 

Além disso, oferece também artigos para jardinagem, 
cuidados com piscina, calçados, rações para animais 

domésticos, ferramentas, ou seja, na Cocapec você 
encontra tudo que precisa para cuidar da sua propriedade 
e também da sua casa.

Devido ao êxito do “Giro de Ofertas Cocapec”, diversas 
promoções estão por vir. Então, fiquem atentos aos canais 
de comunicação da Cocapec, como site, What’sApp, 
revista, cartazes e aproveitem grandes oportunidades

Vale ressaltar que é sempre vantagem adquirir produtos 
na Cocapec. As lojas disponibilizam condições facilitadas, 
como financiamentos a juros baixos e prazos condizentes 
com o ano agrícola. Outro benefício é a troca de café por 
defensivos e fertilizantes. Esta ferramenta permite ao 
produtor melhor gestão de recursos e seus capital de giro.
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A cafeicultura vem crescendo e se modernizando em 
nossa região. Hoje a Alta Mogiana possui mais de 
73 mil hectares destinado ao cultivo do café, e a 

cada temporada este número aumenta por conta das áreas 
novas e de renovação rejuvenescendo o parque cafeeiro. 
As informações mais recentes, mas ainda não encerradas 
apontam que no período que compreende 2016/17 foram 
plantados mais de 2.600 novos hectares. Ao longo dos 
tempos os produtores estão se tornando verdadeiros 
empresários rurais, aprimorando as ferramentas de gestão 
com foco em resultado. Ter uma lavoura produtiva, e 
consequentemente, mais lucrativa, é o principal objetivo 
a ser alcançado pelos cooperados. Porém, eles só terão 
êxito se realizarem com cuidado e atenção a etapa inicial 
de tudo: o plantio.

Seja para renovação ou área nova, a palavra de ordem é 
planejamento, e este deve ser realizado cerca de 1 ano 
antes do plantio. Em geral o procedimento de plantio em 
si  é realizado a partir de novembro, sendo assim, o período 

ideal para iniciar o processo são os primeiros meses do 
ano. Mas, tudo isso deve ser feito em parceria com um 
engenheiro agrônomo, que possui o conhecimento 
técnico para fazer toda a orientação.

O primeiro passo é a definição da área. Diversos aspectos 
precisam ser analisados como: se o local e a região são 
propícios para a cultura, se existe risco de geada, se é 
passível de mecanização, entre outros. E caso alguns 
desses fatores apareça, é necessário avaliar se vale a pena 
correr o risco, pois o custo de implantação é muito alto, 
e o investimento a longo prazo.  Sendo assim,  é muito 
provável que a lavoura não será lucrativa quanto se espera.
Na sequência, é feita a medição da área e a definição 
da cultivar. A escolha da variedade é crucial para a 
determinação do espaçamento, optando por uma lavoura 
mais adensada ou não. Com todos estes dados em mãos 
já é possível calcular a quantidade de mudas a serem 
utilizadas, e com isso fazer a sua reserva em um viveiro 
credenciado no Ministério da Agricultura.

Plantio 
bem gerido,
sucesso 
garantido

Por Evanilton Antônio de Souza/Engenheiro Agrônomo/Uniagro e 
Flavio Henrique de Andrade Nascimento – Técnico Agrícola/Uniagro

TÉCNICA
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A partir deste momento começa o trabalho de preparo 
do solo. Para isso, é fundamental uma análise de solo 
(0-20, 20-40, 40-60) bem feita em um laboratório que 
possui o selo do IAC, como o da Cocapec, que atesta a 
qualidade do trabalho, e fazer as correções necessárias. 
Este procedimento deve ser realizado preferencialmente 
entre os meses de junho e agosto.

Em seguida, se faz o sulcamento. Após as recomendações 
técnicas, no sulco devem-se aplicar corretivos, adubos 
e matéria orgânica. Na sequência, é preciso passar o 
subsolador e a batedeira de cova, para misturar bem os 
elementos no perfil do sulco. O ideal é que todo este 
trabalho fique pronto cerca de 1 mês antes do plantio, 
que deve ser realizado no início do período chuvoso, 
geralmente no mês de novembro, ou até antes, para que 
se possa obter um melhor desenvolvimento das mudas, 
desde que elas estejão tecnicamente liberadas.

O plantio, propriamente dito, pode ser realizado de 
duas maneiras; manual e mecanizado. Este último tem 
evoluído bastante na Alta Mogiana ao longo dos anos. Se 
o produtor optar por ele, terá que passar a batedeira de 
cova novamente no sulco para deixar a terra mais fofa para 
receber a muda. Seja qual for a modalidade escolhida, é 
fundamental que o colaborador que irá realizar o trabalho 
saiba manipular a muda para não danificá-la. Em termos 
de custo, as duas opções praticamente empatam, a 
diferença está no tempo, em que a forma mecanizada 
pode ser 3 vezes mais rápida. Porém, é importante a 
contratação antecipada deste serviço para uma melhor 
programação de plantio.

Mas todo esse trabalho pode não ter êxito se não houver 
uma boa escolha da muda. A formação leva cerca de 6 
meses, por isso é preciso fazer a reserva logo no início da 
decisão de plantio. 

Plantio inadequado, com 
mudas de baixa qualidade, 
sinaliza uma lavoura menos 
produtiva.

Viveiros idôneos utilizam sementes certificadas

Plantio correto, utilizando 
mudas vigorosas que se 
desenvolverão corretamente.

Raiz bifurcada e pião torto 
são alguns dos problemas que 

podem aparecer nas mudas.

“ ”
Seja para renovação ou 
área nova, a palavra de 
ordem é planejamento.
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Ao escolher um viveiro, verifique se ele é credenciado 
ao Ministério da Agricultura e procure também 

referências com outros produtores que já fizeram 
compra no mesmo local. Normalmente, viveiristas 
idôneos utilizam sementes certificadas, e não as que 
foram simplesmente retiradas de uma lavoura qualquer.  

Muitos problemas podem existir nas mudas de má 
qualidade, como pião torto, nematóides, raiz bifurcada, 
rizoctoniose (tombamento de mudas), entre outros.

Dentre estes, um dos mais sérios é o nematóide, pois não 
tem controle. Geralmente ela é disseminada por viveiros 
que trazem material de outras regiões (mudas e caixas 
sujas de terra) que não possuem o devido cuidado, e isso 
compromete a lavoura para sempre.

O ideal é que durante o período de formação das mudas, 
juntamente com o técnico, o produtor visite o viveiro 
e verifique o andamento de formação, observando 
não apenas a parte aérea, mas também o sistema 
radicular, que é o mais importante e, dependendo deste 
desenvolvimento, é recomendável a recusa das mudas.

Estabelecer uma área nova de café envolve muito 
trabalho e paciência. A lavoura demora cerca de 2 
anos e meio para produzir a primeira safra comercial. 
Geralmente são 3 anos de colheita para que o produtor 
recupere o investimento, e 4 para começar a ter lucro, 
isso se seguir corretamente conforme foi orientado. 

O caminho para atingir uma lavoura vigorosa, produtiva 
e lucrativa, não é fácil. São muitos fatores que devem ser 
levados em conta. A escolha para trilhar esse caminho de 
sucesso é do produtor.

Muitos problemas podem existir nas 
mudas de má qualidade, como pião torto 

nematóide, raiz bifurcada, rizoctoniose 
(tombamento de mudas)

Mudas bem desenvolvidas, 
associadas ao correto plantio, 
garantem bom rendimento no 
futuro.

O colaborador é 
preciso ter cuidado 
ao colocar a muda na 
maquina para não 
danificá-la. 

O preparo do sulco 
é fundamental para 
o bom desempenho 

produtivo da lavoura

Lavoura já em desenvolvimento após um 
trabalho bem feito de plantio.

Mudas com pouco 
enfolhamento, apresentando 
doenças. “ ”
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U
ma praga antes considerada por muitos como 
secundária, tem se tornado cada vez mais 
significante nos dias de hoje. O bicho mineiro 
(leucoptera coffeella) vem acarretando inúmeros 

prejuízos a cada ano que passa, podendo causar perdas 
que variam entre 30% e 80% na produtividade do cafeeiro, 
e até 75% de desfolha, dependendo da severidade e do 
momento de ataque. Isto porque a infestação causa 
a morte do tecido que foi alimentado pelas larvas e, 
consequentemente, a queda prematura das folhas 
causando inúmeros danos.

Este inseto tem seu auge de desenvolvimento na época 
de poucas chuvas e calor intenso, ocasionam os maiores 
danos na época da seca, coincidindo com a colheita, 
aumentado inumeramente pela dificuldade no trânsito 
de maquinários no cafeeiro e assim seu controle quando 
necessário.

Dessa forma, aumentam-se cada vez mais as estratégias de 
controle da praga, com intuito de atravessar a safra sem 
danos ao cafezal e sem a necessidade de aplicações neste 
período. Uma dessas maneiras é utilização de inseticidas 
sistêmicos via solo (Tiametoxam e Imidacloprid), que 
apresentam bons resultados, com o período de controle 
entorno de 90 dias. 

Porém, em determinados casos, somente a aplicação via 
solo não tem sido suficiente para o combate do bicho 
mineiro, obrigando o produtor a fazer aplicações foliares 
para o seu controle. Sendo assim, uma das estratégias é 
entrar com inseticidas protetores, no final do período 
das chuvas, momento em que as plantas ainda estão 
com um bom desenvolvimento fisiológico, e que auxilia 
na absorção do princípio ativo, atravessando todo o 
período de colheita. Inúmeras moléculas estão disponíveis 
hoje no mercado, e cada uma tem sua particularidade e 

Bicho Mineiro: Controle agora e 
tenha uma safra tranquila

Por Willian César Freiria – Engenheiro Agrônomo / Uniagro

Larva de Bicho mineiro 
em um clássico ataque 
da praga.

O ataque da praga tem intensidade variada em diferentes regiões 
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capacidade, deixando assim sob critério e necessidade de 
cada produtor e consultor esta escolha.

Outra forma que pode ser mais econômica é a aplicação 
de inseticidas com maior poder curativo, inserindo o 
produto no momento em que a praga atinge seu dano 
econômico que é de 20% de infestação. O fator negativo é 
que este nível é atingido durante a colheita e, conforme já 
foi citado, isso se torna um trabalho muito difícil, correndo 
o risco de não ser feita, e assim aumentando os prejuízos. 
Outro ponto que vale ressalvar é em relação a qualidade 
das aplicações, que devem ser feitas em períodos em que 
a planta está mais ativa fisiologicamente, que é diferente 
do período de ataques, reduzindo a eficiência do controle.

Por ser uma praga em que a evolução de incidência 
necessita de baixa umidade e altas temperaturas, seu 
ataque tem intensidade variada em diferentes regiões.  
Como é o caso do cerrado mineiro, noroeste e centro-
oeste de minas gerais e oeste da Bahia que por suas 
elevadas temperaturas, tornam o ciclo da praga mais 
curta e com isso a intensidade maior do ataque, já que 
o número de posturas nas folhas será ainda maior, 
ocasionando desfolhas drásticas e com isso grande perda 
na produtividade. Esta intensidade de ataque pode ser 
encontrada em diferentes condições até mesmo dentro da 
região da Alta Mogiana onde a região paulista de Cristais 
Paulista sofre uma intensidade de ataque bem maior 
que a região mineira de Ibiraci, devido às condições de 
temperatura e umidade.
Sendo assim, cada produtor, com o conhecimento 
de sua região e auxílio do Departamento Técnico da 

COCAPEC, pode definir o melhor tipo de controle para 
sua lavoura diminuindo assim os prejuízos causados pela 
praga, levando em consideração cada um dos controles 
discutidos acima, buscando a melhor performance do 
produto  e controle da praga, aumentando a possibilidade 
de sucesso no seu controle.

Vale ressaltar que a desfolha causada por esta praga traz 
diversos prejuízos principalmente na florada, pois nesta 
fase a planta ainda não teve tempo de se regenerar e 
pode abortar grande parte do seu potencial, reduzindo 
drasticamente a sua produtividade no próximo ano.

15

As perdas variam 
entre 30% e 80% 

na produtividade do 
cafeeiro, e até 75% 

de desfolha

Após a desfolha a principal fase que é 
prejudicada é a florada.

“
”
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Boletim da Fundação Procafé 
traz informação sobre a 
cafeicultura da Alta Mogiana

D
esde 2015 a Fundação Procafé emite 
mensalmente o Boletim de Avisos Fitossanitários 
da Alta Mogiana, a exemplo do que é feito no Sul 
de Minas e também do Triângulo Mineiro.

As informações são coletadas da Fazenda Experimental da 
instituição, localizada em Franca/SP, na Fundação do Café. 
Através de estudos, é analisado o crescimento da planta, 
como está a absorção de água, incidência de pragas e 
doenças no período, entre outras. Tudo relacionado com as 
variáveis de clima e precipitações, também coletadas pela 
estação meteorológica instalada no local. 

De acordo com as análises do meses de janeiro e fevereiro 
de 2017,o estudo traz o seguinte alerta:

As precipitações de janeiro foram acima da média para 
a região, já a temperatura ficou abaixo. A região de 
Franca encontra-se com um armazenamento de 92,3 
mm e foi gerado um excedente hídrico na ordem de 
352,1 mm. Já em fevereiro ficaram dentro da média 
histórica com 218mm, e apresentou 13 dias de veranico 
com temperaturas elevadas. 

Para acessar os relatórios completos de janeiro e fevereiro, 
além dos anteriores e também todos os anteriores, basta 
entrar no site www.cocapec.com.br e percorrer o seguinte 
caminho: no menu localizado do lado esquerdo, clique 
em Apoio ao Produtor, em seguida Estação Meteorológica 
e depois em Boletins de Avisos Fitossanitários da Alta 
Mogiana. Neste mesmo local você encontra informações 
emitidas pela Estação Meteorológicas, atualizadas a cada 
30 minutos.

Fazem parte da equipe responsável os profissionais da 
Fundação Procafé André Luíz Alvarenga Garcia (Engº Agrº 
MSc), Marcelo Jordão Filho (Engº Agrº) e Rodrigo Naves 
Paiva (Engº Agrº MSc).
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Antena de telefonia é instalada em área rural 
com o apoio da Cocapec 

Pensar na comunidade é um dos princípios cooperativistas 
que a Cocapec pratica com muita frequência e satisfação.  
Diante disto, a mais nova conquista do cooperativismo 

foi a antena da Algar Telecom, instalada na zona rural, entre os 
municípios de Franca/SP e Ribeirão Corrente/SP.

Para que isso fosse viabilizado, houve uma mobilização entre a 
Cocapec, Associação dos Produtores do Bom Jardim e Prefeitura 
de Franca (gestão 2013-2016), que levaram a demanda até a 
Algar Telecom, destacando a falta de segurança e ausência 
de comunicação para os negócios como fatores principais da 
solicitação. 

A torre com tecnologia 3G é da Algar Telecom e irá beneficiar milhares de famílias

 A torre foi instalada 
a 10km de Ribeirão 

Corrente e a 8km de 
Franca.
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Todo processo durou cerca de 7 meses, e começou pela 
necessidade levantada pela Associação dos Produtores do 
Bom Jardim, e foi liderada pelo seu presidente Claudionor 
Eurípedes da Silva. “Primeiramente, tivemos diversas reuniões 
com os produtores e fizemos um abaixo assinado, colhemos 
aproximadamente 750 assinaturas, e isso nos deu força para 
procurar a prefeitura de Franca”. Claudionor explica que o 
ex-prefeito, Alexandre Ferreira, se dispôs a colaborar e deu a 
sugestão de ir até a sede da Algar Telecom fazer a solicitação. O 
presidente falou também sobre como foi o apoio da Cocapec, 
“procuramos a Cocapec, pela representatividade que ela tem, e 
isso nos deu peso, a diferença foi a união das parcerias que foi 
fundamental”, finaliza.

A comitiva que viajou à Uberlândia/MG, onde fica a sede da 
Algar Telecom , foi composta pelo presidente da Cocapec, 
Maurício Miarelli, o presidente da Associação dos Produtores 
do Bom Jardim, Claudionor Eurípedes Silva, o ex vice-prefeito 
de Franca, Fernando Baldochi, representando o então prefeito 
Alexandre Ferreira, e o secretário de segurança e cidadania do 
município, Sérgio Buranelli (falecido no início de 2017). Eles 
foram recebidos pelo diretor presidente do Grupo Algar, Gian 
Carlos Borges. De acordo com Maurício Miarelli, a conversa 
foi muito produtiva, “expomos a necessidade daquela região 
e destacamos a importância do serviço para os moradores 
daquela área, e o presidente foi muito aberto e se sensibilizou, 
e saímos da reunião esperançosos”.

A resposta positiva veio alguns meses depois, e a nova antena, 
foi instalada a 8km da cidade de Franca/SP e a 10km de Ribeirão 
Corrente/SP. De acordo com o coordenador regional da Algar, 
Erly Henrique Silva, o investimento foi de R$ 600 mil, e atenderá 
mais de 900 propriedades, entre zona rural e urbana, num raio 
de 9km. Erly disse que este tipo de investimento não é comum 
entre as operadoras, pois é difícil rentabilizar, “o que a Algar fez 
não é um padrão, mas entendemos a demanda e a necessidade 
dos produtores rurais, por isso realizamos o trabalho, e contamos 
com que todos utilizem o serviço”. O profissional destaca ainda 
que, como a torre possui tecnologia 3G, é necessário que o chip 
e o aparelho celular sejam compatíveis com esta frequência, 
caso contrário o cliente não terá como utilizar os benefícios que 
esta rede oferece. 

Um dos motivos apontados na proposta era em relação a 
segurança. O produtor, Marcos Davi, disse que antes era 
necessário caminhar cerca de 2km para encontrar um sinal de 
má qualidade, “agora o serviço está 100% e agora posso investir 
em segurança, colocar câmeras e vai ter muita melhoria”. 
Marcos afirma ainda que esta forma de comunicação vai ajudar 
nos negócios , “ com telefone e internet dentro da propriedade 
posso entrar em contato com a Cocapec, saber o preço do 
café, horários de descarregamento na safra, saber se tem um 
produto que preciso urgente, chamar um agrônomo  para ver 
uma doença ou praga que encontrei, é muita facilidade, foi um 
grande investimento” finaliza o cooperado.

No distrito de Buritizinho/SP o sinal também está excelente e 
já auxilia na gestão das propriedades rurais, é o que afirma o 
produtor Gabriel Limonti, “o sinal está ótimo, com qualidade, 
agora posso falar com os funcionários, colocar alarme com 
aviso no celular, entrar em contato com a cooperativa, inclusive 
liguei recentemente para saber sobre a venda futura”.

Outra contribuição importante da Cocapec, ainda em 
processo, é em relação ao mapeamento da área, em conjunto 
com a Polícia Militar, com a finalidade de facilitar o envio das 
coordenadas para o atendimento de ocorrências na localidade.
A Cocapec parabeniza a atitude da Associação dos Produtores 
do Bom Jardim, que se organizaram em busca de um 
benefício coletivo, unindo o poder público, a iniciativa 
privada e o associativismo. Um agradecimento especial ao 
diretor presidente do Grupo Algar, Gian Carlos Borges, e o seu 
representante na cidade Erly Henrique Silva, por visualizar a 
importância de prestar bons serviços e colocar sempre o cliente 
em primeiro lugar. 

Como a torre possui 
tecnologia 3G, é 

necessário que o chip e 
o aparelho celular sejam 

compatíveis com esta 
freqüência.

“
”
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Aconteceram recentemente diversos “Dias de Campo” na área de atuação da 
Cocapec, através de parceiros da cooperativa. 

O primeiro foi com a Bayer, ainda no início de janeiro, que apresentou em Ibiraci/
MG o seu produto para o controle de mato. Na ocasião, devido às fortes chuvas 
que caíram sobre o município, o encontro teve que ser transferido para o núcleo, 
o que não prejudicou a apresentação do conteúdo. Um grupo foi rapidamente 
até a Fazenda São Silvestre, local do evento, e pode comprovar a eficiência 
do produto do parceiro para o manejo. Os profissionais da Bioisca também 
estiveram presentes e reforçaram a todos o Programa de Desinfestação da isca, 
detalhando o modo correto de aplicação para que se tenha maior eficácia. 

Cocapec e parceiros promovem 
encontro com cooperados

Os profissionais da 
Bioisca estiveram em 
algumas oportunidades 
e apresentaram o 
produto.

Por conta da Chuva o encontro 
da Bayer aconteceu no núcleo 
em Ibiraci/MG.
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Já a Basf realizou dois encontros, Claraval/MG e Jeriquara/
SP, em fevereiro, para apresentar a sua linha de produtos que 
compõem o Sistema AgCelence, focado na produtividade 
do cafeeiro. Na reunião em Claraval/MG, a empresa realizou 
uma dinâmica com os participantes, em que eles teriam 
que adivinhar quantos litros rendia um pé de café tratado 
através do programa. Ao final foi divulgado que a árvore 
produziu cerca de 7,6 litros, um resultado excelente.

Os Dias de Campo foram acompanhados de perto por 
membros da diretoria, superintendência, gerência, 
coordenados e agrônomos. Todos ressaltaram a 
importância das parcerias para o sucesso da cooperativa, e 
o oferecimento de opções aos cooperados para a condução 
de suas lavouras, oferecendo técnologia e informação.

Intitulado de Passaporte da Produtividade, a Syngenta 
realizou uma rodada de Dias de Campo nas cidades de 
Franca/SP, Capetinga/MG, Claraval/MG, Pedregulho/SP e 
Ibiraci/MG. A ação teve uma média de público por evento 
de aproximadamente 50 pessoas. Na oportunidade 
foram apresentadas as principais pragas e doenças da 
cafeicultura, e quais os produtos ideais para o combate 
oferecidos pela empresa, ressaltando o período correto de 
aplicação. 

A Basf apresentou diversos produtos e o programa para 
que o cafeicultor consiga mais produtividade.

O Passaporte da Produtividade, 
promovido pela Syngenta, 
aconteceu em 5 cidades da 
região

A dinâmica da Basf em pedir aos participantes 
que adivinhassem a quantidade de café 

existente no pé chamou bastante a atenção. 
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Safra 2017 deve ser de 
43 a 47 milhões de sacas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
divulgou o seu 1º levantamento de safra para 
2017 em janeiro, e estimou uma produção entre 

43,65 e 47,51 milhões de sacas de 60 quilos do produto 
beneficiado, somadas as espécies arábica e conilon. De 
acordo com o estudo, a previsão representa uma redução 
entre 15 e 7,5%, quando comparado com a produção de 
51,37 milhões de sacas do ciclo anterior. Vale lembrar que 
esta será uma safra de bienalidade baixa. Em comparação 
com 2015, ano que também teve ciclo negativo, com 
produção de 43 milhões, há um aumento de quase 10%, 
levando em conta a estimativa máxima de 47 milhões. 

A produção de café arábica - que domina o plantio das 
lavouras no país, representando 80% do total produzido 
- deve encolher entre 19,3 e 12,7%. Estima-se que sejam 
colhidas entre 35,01 e 37,88 milhões sacas. O principal 
fator é o ciclo baixo do grão e também o aumento de 
lavouras podadas. 

Por Estado - Minas Gerais continua na liderança da produção 
nacional, com previsão entre 25,4 e 26,81 milhões sc/ha, 
apenas no arábica, ou seja, 68% da produção brasileira . 
Já São Paulo deve variar em 4,05 a 5 milhões de sc/ha. A 
produção paulista pode ter redução variando entre 32,9% 
a 17%, isso significa a possibilidade de produzir quase 2 
milhões de sacas a menos em 2017, em relação a safra 
passada.

Área - A área total plantada no país tem expectativa de 
aumento de 0,2% em relação a 2016, devendo chegar 
a 2,23 milhões de hectares. No entanto, prevê-se uma 
redução de produtividade em termos gerais entre 12,6 
e 4,9%, podendo situar-se entre 23,02 e 25,05 sc/ha. O 
arábica, que mais sofre a influência do ciclo atual de baixa 

bienalidade, deve ter produtividade entre 23,48 e 25,40 
sc/ha. No estado de São Paulo, a queda mais acentuada 
acontece na região de Franca, girando entre 20 a 25,7 sc/
ha, variação negativa entre 33,3% a 17,6. 

Clima- O relatório da Conab utiliza os modelos climáticos 
estocásticos do Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), e de acordo com o estudo, o sudeste se beneficiará 
com chuvas, por vezes, de forte intensidade, por conta da 
formação frequente da Zona de Convergência do Atlântico 
Sul e a ausência de bloqueios atmosféricos. Na divisa dos 
Estados de São Paulo e Minas Gerais, há uma tendência de 
anomalias positivas de precipitação, o que é favorável à 
agricultura e recarga dos reservatórios.

Exportação – o 1º acompanhamento de safra traz ainda 
informações sobre as exportações de 2016 e o peso 
da cafeicultura no agronegócio Brasileiro. Utilizando 
informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), 
foram exportadas cerca de 32 milhões de sacas em 
2016, uma queda de mais de 8% em relação a 2015. Vale 
lembrar que o café ocupa o 5º no ranking dos produtos 
mais exportados pelo agro, com 6,44% de participação, 
gerando aproximadamente R$ 6 bilhões.

*Texto baseado do relatório do 
1º Levantamento de Safra da Conab
de 2017

A redução pode chegar a 15%. Em São Paulo deve ser mais acentuada, próximo de 33%
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A Conab é o órgão oficial brasileiro para o levantamento da safra de café. A Cocapec sempre o auxilia no fornecimento 
dos dados regionais por conta da sua representatividade. Os técnicos do instituto visitaram a cooperativa em dezembro 
e receberam todas as informações necessárias para a construção do relatório. Este trabalho também é realizado em 
todas as regiões produtoras, o que proporciona total confiabilidade nos dados divulgados. O próximo levantamento 
está previsto para maio, seguido de setembro e dezembro. 

Produção total de café (arábica e conilon) no Brasil

Produção de café arábica no Brasil
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Produtores têm até o final de 
2017 para realizar o CAR

Os proprietários ou posseiros de imóveis rurais têm 
até 31 de dezembro de 2017 para se cadastrar 
no CAR. O prazo foi estendido conforme as leis 

134.295, de 14/6/2016, e 13.335, de 14/9/2016. 

De acordo com os dados do Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB), referente a 31 de dezembro de 2016, foram 
registrados 399 milhões de hectares, e 3,9 milhões de 
propriedades. Os números já superam a área passível de 
cadastramento, que previa uma total de 398 mi ha, com 
base nas informações do último Censo Agropecuário, 
realizado em 2006 e nas atualizações do Distrito Federal e 
dos estados Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Pará e Mato 
Grosso.

O demonstrativo do SFB traz ainda a região sudeste com 
100%, para uma área de 56,4 mi ha, que já foi superada em 
mais de 3 mi ha, chegando a 59,7 mi ha até o momento. 
Nos estados, Minas Gerais já ultrapassa os dados em 4 mi 
ha, e São Paulo em 1 mi ha, com atuais 59,7 e 17,808 mi ha, 
respectivamente.

Com informações do LUPA - Levantamento Censitário 
de Unidades de Produção Agropecuárias e Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento (SAA) executado pela 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), a 
região  de atuação da CATI EDR Franca, composta por 13 
municípios paulista, possui  7.258 propriedades passíveis 
de registro. E, de acordo com o SiCAR/SP - Consulta 
Pública - Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGAM) 
da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), já constam no 
CAR, os dados de 6.085 imóveis rurais, o que representa 
aproximadamente 84% do total. 

Escaneie com o leitor de QR 
Code do seu celular e veja o 
que já foi pulbicado sobre o 
CAR no site da Cocapec.
Ou acesse pelo link:
goo.gl/6BN1kC

O levantamento informado pela CATI EDR Franca mostra 
ainda que a cidade de Patrocínio Paulista é a que está mais 
adiantada da região, superando os 98%. Já a mais atrasada 
é Restinga, com apenas 38%. Franca é o município com 
maior número de propriedades, 938, e está com 76% de 
regularização.

Já em relação as 3 cidades mineiras em que a Cocapec 
atua, conforme informações da Emater de Capetinga, 
sob consulta no endereço eletrônico: car.gov.br/
publico/imoveis/index, Claraval é a que mais evoluiu, 
e atualmente apresenta 92% de seus estabelecimentos 
rurais cadastrados. Em seguida vem Capetinga, com 91%. 
Ibiraci, que possui a maior área, aproximadamente 37 mil 
ha, e o maior número de propriedades, 740 ao todo, está 
com 79%.

A Cocapec orienta a todos os seus cooperados a realizarem 
o registro no CAR, e assim evitar as consequências como, 
restrição a crédito rural, previsto no Código Florestal (Lei 
12.651/2012). 

Os proprietários ou 
posseiros de imóveis 
rurais têm até 31 de 

dezembro de 2017 para 
se cadastrar no CAR. “

”



25R E V I S T A  C O C A P E C  -  J A N / F E V  2 0 1 7

Máquinas e Implementos: 
Cocapec firma novas parcerias

Com o objetivo de atender com eficiência os produtores 
rurais de toda a região, a Cocapec acaba de incluir novas 

empresas de máquinas e equipamentos agrícolas em seu 
quadro de fornecedores.

A cooperativa já possui a fabricação própria das máquinas para 
a etapa de varrição, e traz agora novas opções em varredeira, 
com a entrada das empresas Miac e SWZ (Gafanhoto). Já 
em relação a secadores, beneficiadora, lavadores e silos, a 
parceria é com a Pinhalense. Vale lembrar que todas as lojas 
estão equipadas com peças destes fornecedores para futuras 
manutenções.

Segundo o coordenador de máquinas e implementos da 
Cocapec, Daniel Carrijo, “é sempre interessante proporcionar 
opções aos agricultores, para que ele decida com sabedoria 
qual equipamento o atende melhor, atrelado Às condições 
de preço e pagamento, além do suporte técnico”.

A Alta Mogiana possui uma das cafeiculturas mais 
tecnificadas do mundo, e a demanda por máquinas em todas 
as etapas da produção segue uma tendência de crescimento, 
e a cooperativa está preparada para este suporte aos 
agricultores. 

As novas parcerias, além dos já tradicionais fornecedores, 
poderão ser visitados durante o 9º Simcafé, que acontece 
entre os dias 4 e 6 de abril, com possibilidades de negócios.

Com as novas empresas, a Cocapec aumenta 
as opções para os seus cooperados
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Os cursos do Senar Minas e Sescoop/SP, em parceria 
com a Cocapec, formaram mais de 300 pessoas 
durante o ano de 2016.

A formação qualificada oferecida por essas entidades e o 
apoio técnico-comercial da cooperativa proporciona aos 
participantes e associados melhores condições de preparar 
a sua propriedade e produzir um produto de maior 
qualidade. 

Os treinamentos atendem desde a implantação da 
lavoura até a gestão do negócio, e têm grande foco na 
qualidade através dos cursos de pós-colheita (terrereiro), 
fase primordial para a agregação de valor ao café, até a 
classificação e degustação que será o momento de avaliar 
a produção de um longo período de dedicação durante a 
safra.

Toda essa formação e informação é retorno da contribuição 
recolhida compulsoriamente na comercialização da 
commodities e compromisso da cooperativa com o 
desenvolvimento do seu cooperado e de toda sua área de 
abrangência.

Atenta a legislação e obrigatoriedade normativas, o Senar 
Minas e a Cocapec incentivam e orientam aos produtores 
da região a buscar a certificação através dos cursos 
obrigatórios, como: Operação e Manutenção de Tratores, 
Operação de Roçadora, Operação de Colhedora, Operação 
de Derriçadora, Aplicação de Defensivos Agrícolas e 
Segurança no Trabalho, todos estes treinamentos estão 
disponíveis pelo Senar Minas. 

Para a formação de turma, é necessário a manifestação 
do interesse nos núcleos da cooperativa ou matriz. As 
turmas são de até 12 pessoas, e as capacitações têm 
duração que variam entre dois e cinco dias, dependendo 
do conteúdo. Vale ressaltar que os eventos, em sua 
maioria, acontecem no meio rural, pois mesclam a 
teoria e a prática para melhor assimilação do conteúdo 
por parte do participante.

Os cursos mais realizados nos últimos anos e que estão 
disponíveis para formação de turmas são:

- Manutenção de Máquinas de Beneficiamento de Café
- Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas
- Operação e Manutenção de Roçadoras
- Operação e Manutenção de Derriçadora
- Aplicação de Defensivos Agrícolas 
- Segurança no Trabalho 
- Manejo Integrado de Pragas e Doenças
- Pós-colheita/ Secagem via-seca (Terrereiro)
- Classificação e Degustação de Café
- Custo de Produção

O Senar Minas oferece também cursos na área de Promoção 
Social com o intuito de socializar conhecimentos, 
desenvolver habilidades pessoais e sociais, promovendo 
assim, complementação de renda, autonomia e qualidade 
vida.

A Cocapec exerce o quinto princípio cooperativista 
“Formação, informação e educação” de maneira efetiva e 
comprometida, buscando oportunizar aos seus cooperados 
e familiares espaços de compartilhamento de informações, 
conhecimento e crescimento conjunto.

Saiba mais sobre os cursos:
(16) 3711-6285 – Cristiane

Formação, Informação e Educação 
Este é o princípio
Por Cristiane Olegário / Analista de Comunicação

O curso de terreireiro tem o conteúdo focado 
na qualidade no pós-colheita.
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Família: transmissão dos 
valores e paixão pela 
produção de café
 A família é o primeiro lugar de interação do indivíduo, é 
através dela que serão transmitidos valores e princípios, 
para que este se desenvolva. Partindo desse entendimento, 
os núcleos familiares são importantes espaços de 
desenvolvimento de sociabilidade e cidadania, assim a 
cultura cooperativista vivida por eles pode contribuir para 
a disseminação de valores e consciência de cooperação e 
coletividade, diante da realidade difícil que vivemos.

O cooperativismo transmite em sua filosofia o sentimento 
de pertencimento a um coletivo, traz aos seus sujeitos 
melhores condições para o seu trabalho e busca pelo 
desenvolvimento coletivo e não individual.

A formação e valores do cooperativismo adquiridos 
no cotidiano da vivência na cooperativa, bem como os 
conhecimentos técnicos para o incremento do negócio pode 
gerar nos sujeitos e familiares autonomia e independência, 
de forma a privilegiar esta coletividade. Tudo isso, aliado a 
paixão perpetuada pelo cultivo e produção de café, que tem 
sido transmitida de geração em geração, como é possível 
observar o histórico das famílias cooperadas da Cocapec.

O ciclo de vida na cooperativa mostra como o amor pelo 
cultivo do café se dissemina na família, passando de pai 
para filhos, avós para netos, esposas e esposos, irmãos, 
genros e noras, sobrinhos. Os valores como trabalho, 
responsabilidade e comprometimento vão sendo passados 
entre os laços familiares. 

As lojas e corredores da cooperativa servem, 
frequentemente, de ponto de encontro entre famílias e 
familiares que têm um objetivo comum desenvolver o seu 
negócio cooperando com o outro.

A Cocapec proporciona esses momentos de encontro e 
cresce junto com o seu cooperado, proporcionando um 
ambiente de respeito às diferenças, confiança, lealdade, 
como uma grande família. 

Não perca nas próximas edições, a sequência da série de  
reportagem: O impacto do cooperativismo na vida das 
famílias cooperadas da Cocapec

O impacto do cooperativismo na vida 
das famílias cooperadas da Cocapec
Por Cristiane Olegário / Analista de Comunicação

O cotidiano dos tratos culturais do café e o dia-a-dia na 
cooperativa, muitas vezes, deixa passar despercebido 
a influência da vivência cooperativista para os 

produtores, familiares e desenvolvimento regional.

O objetivo da série de reportagem, que começaremos 
a apresentar nesta edição,  é demonstrar como o 
cooperativismo através de seus valores e princípios contribui 
para o crescimento pessoal, a transmissão de valores e 
modo de trabalho em família e o fortalecimento da cultura 
cooperativista na cafeicultura da Alta Mogiana. Buscamos 
destacar aqui os benefícios e potencialidades educativas, 
culturais e socioeconômicas mobilizadas pelo cooperativismo 
a serviço de seus adeptos.

A tela do pintor da nossa região Cândido Portinari, denominada como 
Colheita de café de 1958, representa neste contexto o trabalho das famílias 
produtoras de café e cooperadas. A pintura retrata o trabalho coletivo que 

era realizado por todos os membros da família junto a lavoura de café.
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Acidentes com cobras 
Um relevante problema de saúde pública

Por: Paulo Correia/ Médico Veterinário Uniagro/Cocapec 
 Mestre em medicina veterinária e professor universitário

A
cidentes com serpentes representam um 
relevante problema de saúde pública em todo o 
nosso imenso território brasileiro. As principais 
serpentes, popularmente  chamadas de cobras 

de uma maneira geral, que ocasionam altas taxas de 
morbidade e mortalidade, são da família Viperidae, sub-
família Crotalinae, com os nomes comuns de  cascavéis, 
jararacas e surucucus. Possuem dentição solenóglifa,  ou 
seja,  os dentes anteriores  possuem  um canal  interno, 
são maiores e móveis, altamente especializados para a 
injeção da peçonha ou secreção venenosa. Estas serpentes 
peçonhentas possuem duas glândulas de peçonha  
desenvolvidas, volumosas e localizadas lateralmente na 
cabeça, próximas ao maxilar com função primária de 
subjugar (matar e digerir) suas presas, além de eficiente 
mecanismo inoculador de peçonha.

 Segundo ALMEIDA (2013), estas serpentes são consideradas 
de interesse médico, pela capacidade de causar morte ao 
ser humano.

Tanto as jararacas como as espécies de cascavel e surucucus  
têm  o corpo revestido de escamas para a proteção do corpo 
constantemente exposto, com mandíbula que é dividida 
em duas metades que pode mover-se independentemente, 
facilitando a deglutição de presas de maior porte. E 
possuem a fosseta loreal , uma abertura localizada entre 
o olho e a narina sendo  um órgão que ajuda o animal a 
encontrar fontes de calor e dar o bote em presas de sangue 
quente.

Conheça as serpentes:
As serpentes que mais causam  acidentes, em nossa região,  
são as  jararacas, pertencentes ao gênero Bothrops, onde 
estão inseridas também as jararacuçus e urutus-cruzeiro. 
Possuem hábitos noturnos, preferindo locais úmidos como 
proximidades de rios e córregos e também troncos de 
árvores (inclusive em pés de café). Alimentam-se de ratos, 
camundongos, preás, aves  e pequenos  anfíbios. O veneno 
da jararaca pode causar  necroses no local da picadura 
e ações  anticoagulantes e hemorrágicas, podendo até 
desencadear  insuficiência renal aguda.

Os meses mais quentes e chuvosos concentram mais  
ofidismos. Cobras são encontradas mais facilmente em 
períodos quentes  devido a pecilotermia (Marques e col., 
2001), capacidade de adaptarem sua temperatura corporal 
de acordo com a temperatura  do ambiente. Sendo que no 
inverno as serpentes hibernam, para não ficarem  expostas 
a temperatura baixa. 

 O gênero que abrange as espécies de surucucu é o 
Lachesis. Chegam medir 4 metros de comprimento e vivem 
principalmente na região Amazônica e raramente em 
outras regiões.

A cobra coral, pertence ao gênero Micrurus, com cabeça 
ovalada e anéis vermelho, preto e branco em seu corpo, 
vivem em troncos de árvores e preferem locais úmidos.  É 
chamada de Coral Verdadeira se  diferenciando da Falsa 
Coral que possui manchas amarelas ao invés de pretas. As 
serpentes deste gênero têm dentes inoculadores mais fixos, 
longos e fortes  providos de profunda chanfradura na parte 
anterior ( dentição proteróglifa). 

Já as serpentes não peçonhentas, como as jiboias e sucuris, 
produzem veneno que aflora em sua cavidade bucal e 
atua na digestão dos alimentos, mas não possuem presas 
inoculadoras para introduzirem na vítima, sendo a dentição 
chamada áglifa ( dentes do mesmo tamanho pequenos e 
maciços).
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As serpentes do gênero Crotalus (cascavel) são encontradas 
em campos , serrados, pastos, áreas secas e arenosas, 
debaixo de pedras e buracos de tatu. Seu veneno é seis 
vezes mais potente que o da  jararaca, e além da ação 
anticoagulante, apresenta efeitos miotóxico  e neurotóxico,  
ou seja: ocorre destruição de células e tecidos seguida 
de necrose da região afetada e também  afeta o sistema 
nervoso ocasionando paralisias motoras. Geralmente só 
atacam quando se sentem ameaçadas. Possuem um guizo 
ou chocalho no final da cauda, movimentando-o para 
anunciar seu ataque. 

Na maioria dos casos de acidentes ofídicos os sintomas 
clínicos são: edema no local da picada, dor, ataxia, fraqueza, 
náusea, salivação intensa, midríase e diarréia com sangue.
Almeida (2013) explica sobre os acidentes ofídicos: as 
serpentes peçonhentas no Brasil apresentam hábitos 
noturnos, já o trabalhador rural realiza suas atividades 
durante o dia, período em que ocorre a termorregulação 
destes animais que procuram lugares com temperaturas 
adequadas, não expostas diretamente à radiação solar, 
tornando-se difícil a sua visualização e podendo haver o 
encontro de serpente e o homem.  Sendo que os  membros 
inferiores são as regiões anatômicas mais atingidas, o que 
reflete o hábito terrícola destes animais.

Deve-se salientar que os equipamentos de proteção 
individual (EPI) são importantes na proteção dos 
trabalhadores, que devem utilizar botas de cano longo, 
perneiras e luvas de couro no trabalho, pois instrumentos 
são importantes na prevenção de acidentes. 

De acordo com o Sistema Nacional de Intoxicação – SINITOX 
(2011) a falta de informação sobre como prevenir de 
acidentes com serpentes peçonhentas, porque preservá-las 
e também onde buscar atendimento correto, seguro e eficaz 
em caso de acidentes com estes ofídicos representa algo 
preocupante à saúde pública, levando em consideração 
que a incidência do Ofídismo no Brasil ocupa posição de 
destaque dentre as demais causas de intoxicação. No Brasil, 
dados de 2015 pelo SINAN, foram registrados 24.467 casos 
de ofídismo com 107 óbitos ocorridos. 

A administração do soro específico na pessoa que sofreu  
o acidente ofídico é fundamental para neutralizar as 
ações do veneno e impedir o agravamento dos sinais 
sistêmicos , socorrendo a vítima o mais rápido possível.
Em conversa com cooperados e funcionários da Cocapec, 
notamos as dúvidas relativas ao procedimento de como  
encaminhar e onde providenciar estes socorros.

Nas cidades onde a Cocapec  tem unidades, em Minas 
Gerais (Claraval, Ibiraci e Capetinga), procuramos pelos 
secretários municipais de saúde.  Informaram-nos que 
se deve procurar o Posto de Saúde local, onde o paciente 
após fazer a devida ficha protocolar é encaminhado de 
ambulância para a regional de saúde, na Santa Casa 
de Passos para atendimento (distância média de 80 
km).  Em Pedregulho,  o atendimento é na Santa Casa 
local que possui  os soros  anticrotálico,  antibotrópico e 
polivalente.  E na cidade de Franca o correto é procurar 
Unidade Básica de Emergência ou  Pronto Socorro mais 
próximo do local do acidente e não diretamente a Santa 
Casa. Estes locais prestarão os primeiros socorros e 
farão o encaminhamento ao local correto onde ocorrerá 
a aplicação do soro antiofídico. 
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Valores referente ao mês Fevereiro de 2017

Produtos Unid. Preço unitário SP Preço unitário MG Relação de Troca SP Relação de Troca MG

Sulfato de Amônio T R$ 990,00 R$ 1.050,00 R$ 1,87 R$ 1,98

Ureia T R$ 1.380,00 R$ 1.460,00 R$ 2,60 R$ 2,75

Super Simples Gr T R$ 990,00 R$ 1.000,00 R$ 1,87 R$ 1,89

Cloreto de Potássio Gr T R$ 1.285,00 R$ 1.350,00 R$ 2,42 R$ 2,55

Adubo 21,00,21 T R$ 1.180,00 R$ 1.300,00 R$ 2,23 R$ 2,45

Nitrato de Amônio T R$ 1.200,00 R$ 1.250,00 R$ 2,26 R$ 2,36

Custo (R$/ha) por Produto

Relação de Troca de Café

Produto  Kg/L/ha Preço Unitário Preço  (R$)/ha

ABAMECTINA NORTOX 0,4 R$ 24,40 R$ 9,76

ACTARA WG 1 R$ 180,00 R$ 180,00

ALION SC 500 0,15 R$ 2.200,00 R$ 330,00

ALLY 60 XP 0,01 R$ 1.325,00 R$ 13,25

ALTACOR 35 WG 0,09 R$ 1.311,11 R$ 118,00

ALTO 100 0,7 R$ 61,62 R$ 43,13

 AMISTAR WG 0,1 R$ 711,82 R$ 71,18

APROACH PRIMA 0,5 R$ 151,20 R$ 75,60

ASSIST 1 R$ 14,98 R$ 14,98

AUREO 2 R$ 15,00 R$ 30,00

AURORA 400 CE 0,1 R$ 450,00 R$ 45,00

BORAL 500 SC 1,5 R$ 131,25 R$ 196,88

CANTUS 0,15 R$ 634,86 R$ 95,23

CAPATAZ BR 1,5 R$ 24,30 R$ 36,45

CERCOBIN 700 PM 1 R$ 35,10 R$ 35,10

CLORIMURON NORTOX 0,1 R$ 60,00 R$ 6,00

COMET 0,7 R$ 138,45 R$ 96,92

CRUCIAL 3 R$ 16,75 R$ 50,25

CUPROZEB 2,25 R$ 31,32 R$ 70,47

CURYON 0,8 R$ 104,18 R$ 83,34

DANIMEN 300 0,25 R$ 99,00 R$ 24,75

DECIS 0,4 R$ 65,00 R$ 26,00

DIFERE 2,25 R$ 30,45 R$ 68,51

DITHANE 4,5 R$ 24,50 R$ 110,25

ENVIDOR 0,3 R$ 526,50 R$ 157,95

ETHREL 0,8 R$ 239,98 R$ 191,98

FASTAC 0,22 R$ 41,58 R$ 9,15

FLUMIZIN 0,1 R$ 461,16 R$ 46,12

GALIGAM 4 R$ 63,40 R$ 253,60

GLIFOSATO - ATANOR 3 R$ 9,00 R$ 27,00

GOAL 4 R$ 67,00 R$ 268,00

GRAMOXONE 1,75 R$ 19,60 R$ 34,30

GUAPO 0,6 R$ 110,00 R$ 66,00

IHAROL 1 R$ 12,95 R$ 12,95

IMPACT 5 R$ 28,40 R$ 142,00

KARATE 50 0,1 R$ 73,42 R$ 7,34

KASUMIN 1,5 R$ 72,40 R$ 108,60

KLORPAN 1,5 R$ 25,00 R$ 37,50

KOCIDE 2 R$ 36,60 R$ 73,20

Produto  Kg/L/ha Preço Unitário Preço  (R$)/ha

KRAFT 0,3 R$ 65,80 R$ 19,74

KUMULUS DF 2 R$ 12,07 R$ 24,14

LORSBAN 1,5 R$ 23,75 R$ 35,63

MANZATE 4,5 R$ 26,25 R$ 118,13

MATCH 0,3 R$ 84,00 R$ 25,20

METILTIOFAN 1 R$ 35,00 R$ 35,00

NATIVO 1 R$ 87,89 R$ 87,89

NIMBUS 1 R$ 16,25 R$ 16,25

NOMOLT 0,25 R$ 150,00 R$ 37,50

NUFURON 0,01 R$ 710,00 R$ 7,10

OMITE 1,5 R$ 65,00 R$ 97,50

OPERA 1,5 R$ 72,40 R$ 108,60

ORTUS 1,5 R$ 82,81 R$ 124,22

PREMIER PLUS 3 R$ 133,30 R$ 533,20

PREMIER WG 1 R$ 128,00 R$ 128,00

PRIORI XTRA 0,75 R$ 147,39 R$ 73,70

PYRINEX 1,5 R$ 23,06 R$ 34,59

QUIMIOLEO 1 R$ 9,15 R$ 9,15

REDSHIELD 1,3 R$ 48,72 R$ 63,34

RIMON 0,3 R$ 117,60 R$ 35,28

RIVAL 1 R$ 32,00 R$ 32,00

ROUNDUP ORIGINAL 3 R$ 9,85 R$ 29,55

ROUNDUP TRANSORB 3 R$ 19,80 R$ 59,40

ROUNDUP WG 3 R$ 22,80 R$ 68,40

RUBRIC 0,55 R$ 76,46 R$ 42,05

SABRE 1,5 R$ 25,63 R$ 38,45

SELECT 0,4 R$ 136,00 R$ 54,40

SPHERE MAX 0,4 R$ 240,00 R$ 96,00

SULFURE 2 R$ 3,93 R$ 7,86

SUPERA 2,5 R$ 34,60 R$ 86,50

TALENTO 0,015 R$ 2.166,66 R$ 32,50

TENAZ 2,5 R$ 36,00 R$ 90,00

TILT 0,675 R$ 68,80 R$ 46,44

TRINITY 2,5 R$ 46,50 R$ 116,25

TUTOR 1,5 R$ 38,97 R$ 58,46

VERDADERO WG 1 R$ 399,00 R$ 399,00

VERTIMEC 0,4 R$ 53,52 R$ 21,41

WARRANT 700 WG 1 R$ 102,00 R$ 102,00

ZAPP QI 3 R$ 15,58 R$ 46,74
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Média Mensal do Preço do Café Arábica - Comparativo dos últimos 5 anos (R$)

Média mensal do preço de Café Arábica* índice Esalq/BM&F

 2016 2017

R$ US$ R$ US$

Janeiro 491,31 121,21 514,23 161,03

Fevereiro 489,82 123,32 508,65 163,98

Março 491,07 132,94

Abril 466,71 131,40

Maio 460,37 130,20

Junho 484,87 142,00

Julho 498,52 152,15

Agosto 479,04 149,35

Setembro 502,95 154,57

Outubro 511,07 160,61

Novembro 556,74 166,83

Dezembro 501,80 149,66

Média Anual 494,52 142,85 511,44 162,51

*Saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor

Média mensal do preço* de Milho

 2016 2017

R$ US$ R$ US$

Janeiro 41,65 10,27 35,92 11,25

Fevereiro 42,98 10,82 36,21 11,67

Março 47,79 12,94

Abril 48,92 13,77

Maio 51,48 14,55

Junho 49,12 14,35

Julho 44,42 13,56

Agosto 45,43 14,17

Setembro 41,91 12,88

Outubro 42,12 13,23

Novembro 38,77 11,62

Dezembro 38,29 11,43

Média Anual 44,41 12,80 36,07 11,46

Fonte: Índice Esalq/BM&F

Índice pluviométrico* de Franca nos últimos 5 anos

Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2013 297 246 296 130 125 55 7 8 86 157 209 242

2014 129 58 79 142 16 7 55 0,2 45 61 248 242

2015 76 239 285 163 86 16 13 0 0 149 286 324

2016 326 227 307 12 32 61 0 33 5 117 243 173

2017 416 146

Média Mensal 248,8 183,0 241,8 111,8 64,8 34,8 18,8 10,3 34,0 121,0 246,5 245,3

Índice pluviométrico* de Capetinga nos últimos 5 anos

Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2013 321 254 222 91 142 67 0 12 89 149 239 127

2014 141 49 104 201 9 3 39 0 31 24 197 291

2015 65 278 343 128 112 14 4 0 146 60 368 371

2016 337 217 282 5 29 121 0 33 5 326 233 160

2017 372 129

Média Mensal 247,2 185,0 237,8 106,3 73,0 51,3 10,8 11,3 67,8 139,8 259,3 237,3

*Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Franca, SP

*Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Capetinga, MG

Fonte: Esalq/BM&F
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CURTAS

O laboratório da Cocapec recebeu novamente o conceito “A” da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP) pela precisão das análises foliares. 

Para a avaliação, a instituição envia amostras de folhas de diversas culturas como 
soja, tomate, e, claro, café. Através da estrutura moderna, os colaboradores 
altamente capacitados, realizam todo o processo de leitura dos elementos, e 
com isso alcança excelentes resultados, fazendo com que a cooperativa consiga a 
nota máxima, e colocando o seu laboratório como um dos melhores do país. Este 
resultado é fruto do empenho da Cocapec em oferecer um serviço de qualidade 
comprovada, permitindo que os produtores tenham informações confiáveis para 
realizar os tratamentos de maneira racional e precisa em suas lavouras. Vale lembrar 
que o laboratório da Cocapec também atende agricultores não cooperados. 

AS oscilações de energia estão cada vez mais frequentes na região do Distrito 
Industrial em Franca/SP, onde se localiza a matriz da Cocapec, e acabam 

prejudicando os atendimentos na cooperativa. Pensando nisso, a Cocapec, em 
parceria com o Sicoob Credicocapec, investiu em um novo gerador, capaz de 
manter os serviços em funcionamentos nos períodos de queda no fornecimento, 
permitindo assim que os associados de ambas as cooperativas realizem suas 
atividades normalmente.

A mecanização está presente em todas as etapas da cafeicultura da Alta 
Mogiana. Porém, é na colheita que se concentra os maiores trabalhos com os 

equipamentos, além de ser o período mais crítico em relação ao ritmo de trabalho 
para os agricultores. Para evitar transtornos nesta etapa, sugerimos que façam 
já uma revisão, principalmente nos itens como rolamentos, mancais, correias e 
retentores, e realizem a substituição das peças quando necessário. Aconselhamos 
sempre a utilização de mão de obra especializada para fazer o trabalho. Uma dica 
importante para manter seu maquinário em bom estado durante a safra, é o preparo 
antecipado do terreno para a entrada da máquina, em especial a varredeira, com 
isso você garante melhor desempenho e reduz o risco de defeito.

Laboratório é novamente conceito “A” 
em análise de folha

Cooperativas investem em novo 
gerador 

Chegou a hora de pensar na 
manutenção do maquinário






