Mala Direta
Básica
9912250045/2010-DR/SPI

COCAPEC

Ano 16 - Abril/Maio 2017 - nº 104 - COCAPEC / CREDICOCAPEC

9º Simcafé bate recorde de
público e negócios
Coleta 2017 recolhe mais
de 30 mil embalagens
Dia de Campo da Fundação
Procafé atrai mais de 800
participantes
Envelopamento fechado. Pode ser aberto pela ECT

Conhecimento é a
chave para se produzir
um bom café
Estamos no início de mais uma safra. Esta que será bem menor do que a colhida no ano
passado, quando batemos o nosso recorde de produtividade e recebimento. Mas isso
não significa que teremos menos trabalho, ou que a nossa atenção será reduzida, pelo
contrário, é hora do produtor se organizar e já se preparar para o ano de alta em 2018.
Já pensando nisso, a AGO sabiamente aprovou a destinação das sobras, entre outros
investimentos, para a construção de novos armazéns de café em diversas unidades,
mostrando que nossos cooperados sabem olhar para o futuro com consciência e
planejamento.
A 9ª edição do Simcafé foi novamente um sucesso. Tivemos recorde de público, negócios e
empresas participantes. Durante 3 dias, os cooperados foram munidos do que há de mais
de mais inovador em tecnologia para cafeicultura. Já as palestras trouxeram conteúdos
variados, que foram desde gestão da propriedade até como aprimorar a qualidade dos
grãos. Além disso, apesar das cotações não estarem satisfatórias, a cooperativa conseguiu
a melhor relação de troca de todos os tempos, dando a possibilidade para os produtores
adquirirem, utilizando sua principalmente moeda, o café.
Ter uma lavoura produtiva e rentável é o que todos buscamos. Porém, é importante
conseguir isso com sustentabilidade. Por isso, a Cocapec organizou mais uma vez,
juntamente com parceiros, a Coleta Itinerante de Embalagens Vazias. Os cooperados,
cada vez mais conscientes desta ação, entregaram um número expressivo de material, e
que agora terão a destinação correta.
Mais uma vez, tivemos a honra de receber o Dia de Campo organizado pela Fundação
Procafé. Uma verdadeira festa da cafeicultura, que reuniu produtores, lideranças,
estudantes e pesquisadores para conhecer o trabalho da instituição e o potencial
produtivo da Alta Mogiana.
A qualidade dos cafés da nossa região é inquestionável e reconhecida mundialmente.
No entanto, acredito que podemos fazer um pouco mais dentro deste aspecto. Algumas
técnicas que podemos incorporar nos processos já existentes podem nos ajudar a
melhorar ainda mais os nossos grãos, e com isso conquistar novos mercados.
Como podemos observar esta edição da Revista Cocapec traz uma enorme variedade
de temas e todos de total interesse para os nossos cooperados. O conhecimento é
fundamental para o ser humano, e para o produtor pode ser a chave para se produzir
cada vez melhor.

Boa leitura.

Maurício Miarelli
Diretor Presidente
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A Cocapec tem o 3º melhor classificador
de café do Brasil
A honraria foi concedida pela illycaffè através do Prêmio “Classificador do Ano”

C

om o objetivo de reconhecer o esforço e dedicação
dos Classificadores na busca constante de café de
qualidade, a illycaffè/Experimental instituiu o Prêmio
Classificador do Ano.
Pela primeira vez, a Cocapec ficou nas primeiras posições,
através do gerente do departamento, Jandir de Castro Filho,
que conquistou o 3º lugar. “ Eu fico muito feliz por essa
conquista, pois não é um trabalho apenas meu, envolve
todos os colaboradores do setor na seleção dos melhores
lotes, além do apoio da cooperativa e claro a preocupação
com a qualidade por parte dos produtores”, observa Jandir.
Visando a equidade, o concurso foi segmentado em três
regiões/Estados que apresentam semelhantes volumes de
fornecimento pelos classificadores. Com isso a escolha foi
dividida da seguinte maneira:
- Cerrado Mineiro
- Sul de Minas
- Outras regiões/Estados (Matas de Minas, Chapada de
Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Centro Oeste, NorteNordeste, Paraná e Espírito Santo).

Para escolher os melhores classificadores a
illycaffè utiliza os seguintes critérios:
• Ser sócio do Clube illy do Café no mínimo
há um ano, com fidelidade no fornecimento
de lotes de café de qualidade para a illycaffè/
Experimental;
• Eficiência e pronto atendimento nas relações
com a Experimental;
• Eficiência no aproveitamento das amostras
(enviadas = aprovadas = negociadas);
• Quantidade de lotes/sacas aprovado(a)s e
vendido(a)s;
• Pontualidade na entrega e cumprimento da
quantidade e qualidade dos lotes vendidos;
• Participação com amostras no Prêmio Ernesto
Illy de Qualidade do Café para Espresso. O maior
número de amostras inscritas e aprovadas
poderá ser um critério de desempate;
• Participação nos eventos da Experimental,
Università del Caffè Brazil e do Clube illy.
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O Balanço Patrimonial foi aprovado por unanimidade.

AGO aprova contas do exercício
de 2016 e destina sobras
Foram definidos ainda os novos membros do Conselho Fiscal

A

conteceu no dia 30 de março, Assembleia Geral
Ordinária (AGO) da Cocapec. Os mais de 300
cooperados presentes aprovaram as contas
do relatório e também as propostas do conselho de
administração para a destinação das sobras.
Pela ordem do dia, após as leituras obrigatórias, Ricardo
Lima de Andrade, superintendente comercial, demonstrou
todas as realizações ocorridas em 2016, com destaque para
a implantação do sistema de granelização no núcleo de
Claraval/MG. Saulo Faleiros, superintendente do café, falou
sobre a continuidade na reestruturação do setor de café da
cooperativa.
Na sequência, foram demonstrados os dados do Balanço
Patrimonial, o qual foi aprovado por unanimidade. O
Demonstrativo da Conta e pareceres do Conselho Fiscal e
Auditores Independentes encerraram as exposições.

6
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O superintendente comercial Ricardo Lima de
Andrade, apresentou todas as realizações de 2016.

O contador Hélio Mazzi Júnior deu o parecer da
auditoria independente

O presidente Maurício Miarelli apresentando a proposta do
Conselho Administrativo para a destinação das sobras

Em 2016, o ingresso operacional líquido (faturamento)
foi de R$ 777.806.918. O valor é recorde, alcançado
principalmente devido a grande safra e manutenção
das cotações da saca de café. As sobras à disposição da
AGO, depois das destinações estatutárias, foram de R$
14.669.252,00. A proposta aprovada pelo plenário foi a do
Conselho Administrativo, divididos da seguinte maneira:

O presidente Ad Hoc Geraldo Augusto Ferreira e o
secretário Bernardo Antônio Salomão conduziram os
trabalhos até o encerramento da AGO.

R$ 2.000.000 para o Capital Social (proporcional à
movimentação do cooperado);
R$ R$ 2.000.000 em dinheiro/cheque
(proporcional à movimentação do cooperado);
R$ 10.669.252 para a Reserva Legal - para fazer
frente aos investimentos como:
- Armazéns de café em Ibiraci, Claraval e Cristais
Paulista;

Os cooperados elegeram também os novos membros
do Conselho Fiscal para 2017.

- Armazéns de fertilizantes em todas as unidades
com lojas;
- Nova oficina mecânica;
- Sistemas de segurança das instalações da
cooperativa.

“

Foram escolhidos os titulares e suplentes para o
Conselho Fiscal para o exercício de 2017.

A proposta aprovada
pelo plenário foi a do
Conselho Administrativo
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A AGO também definiu os novos membros para o Conselho
Fiscal que terão o compromisso de analisar as contas da
cooperativa durante todo exercício de 2017, veja a nova
formação pela ordem de votos:

Comitê Pré-AGO em Itirapuã/SP-Patrocínio Ptª/SP.

Titulares
Divino de Carvalho Garcia
Juscelino Amâncio de Castro
João José Cintra
Suplentes
José Carlos Peixoto
Marcos Antônio Tavares
Marcus Vinícius Cardoso Palermo Falleiros

Comitê Pré-AGO em Ibiraci/MG.

Todos os temas foram amplamente discutidos com os
cooperados nos 7 Comitês Pré-AGO, reunindo cerca de 300
participantes.

Comitê Pré-AGO em Capetinga/MG.
Comitê Educativo pré-AGO em Jeriquara/SP.

Comitê Pré-AGO em Pedregulho/SP.

“

Comitê Educativo pré-AGO em Franca/SP.

O ingresso
operacional líquido
(faturamento) foi de
R$ 777.806.918

Comitê Pré-AGO em Claraval/MG.

8
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Cooperados recebem as
sobras da AGO

O

plenário da última AGO, um dos principais e
democráticos momentos da cooperativa, definiu que
uma das destinações da sobra fossem repassadas
em dinheiro/cheques, aos cooperados, proporcionalmente
a movimentação de cada um.
O valor total a ser distribuído é de R$ 2 milhões, e começou
a ser entregue em junho em todas as unidades da Cocapec.
De acordo com o cooperado Sr. Motomu Shirota esta
atitude era um desejo antigo dele, “já havia proposto isso
algumas vezes nas assembléias, e muito bom que agora
deu certo”. Sr. Motomu disse que o dinheiro que recebeu
já tem destino certo, “vou dividir igualmente entre os meus
familiares”.

Luciano Faleiros Cintra foi o primeiro cooperado a receber o cheque.

O resultado positivo demonstra a eficiência da gestão, que
tem alcançado importantes conquistas, com benefícios
diretos aos cooperados.
Veja os primeiros cooperados que receberam o cheque:

presidente Maurício Miarelli e o superintendente Ricardo Lima,
entregam o cheque ao Sr. Motomu Shirota.

Erásio de Gracia Júnior, também retirou o seu dinheiro logo
no início das entregas.

A cooperada e conselheira administrativa, Giane
Bisco, recebe o cheque das mãos da diretoria.

Darcy Pavão Júnior não segurou o sorriso ao receber a sua parte
das sobras.
10
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Joaquim Carlos Bertanha de Ribeirão Corrente/SP,
também recebe o seu cheque.

Leandro de Paula Abreu, cooperado de Capetinga/MG, foi ao núcleo
receber o cheque das mãos da coordenadora Joana D’arc da Silva.

O cooperado Jurandir Bertanha Catta, recebeu o seu
cheque das mãos do presidente da Cocapec.

A coordenadora de Ibiraci/MG, Mara Rúbia Cintra Neves,
entrega o cheque ao cooperado Glênio Miarelli.

Mauro Antônio de Souza, também não perdeu tempo
e veio logo pegar o seu cheque.

Os diretores Maurício Miarelli e Carlos Sato entregam o
cheque a Hélio Hiroshi Toyoshima.

Galileu de Oliveira Macedo, cooperado e presidente do Sindicato
Rural de Franca, também recebe sua sobras.

O cooperado Soloel Cintra, de Claraval/MG, recebe as sobras de
acordo com a sua movimentação na cooperativa.

Jacomo Melani, um dos primeiros cooperados da Cocapec, recebe
seu cheque das mãos do diretor Alberto Rocchetti Netto.

Terezinha de Fátima Diniz recebe seu cheque em Pedregulho/SP.
R E V I S TA C O C A P E C - A B R / M A I 2 0 1 7
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Encontro de Mulheres Cooperativistas
comemora 10ª edição com música,
poesia e emoção
A data especial trouxe a atriz Elisa Lucinda
Por: Cristiane Olegário / Analista de Comunicação

A apresentação proporcionou a
plateia um turbilhão de emoções.

A

Cocapec e o Sicoob Credicocapec celebraram
o 10º Encontro de Mulheres Cooperativistas.
O evento aconteceu no auditório do Senai em
Franca, contando com a presença de aproximadamente
300 mulheres, entre elas cooperadas, esposas e filhas de
cooperados e colaboradoras.
Na ocasião, foram homenageadas as mulheres que
participaram do maior número de Encontros. Todas
receberam um lindo ramalhete de flores.
Nesta data tão importante, o evento exigia uma atração
especial. Com isso, as participantes foram agraciadas com
o monólogo “Parem de falar mal da rotina” encenado pela
atriz e poetisa Elisa Lucinda. A artista brindou a plateia
com uma apresentação estimulante, reflexiva e muito
divertida. Foi evidente o entusiasmo e satisfação de todos
os presentes com o espetáculo, com o qual puderam se
identificar com os causos, histórias e temas abordados por
Elisa.

Os palestrantes de todas as edições enviaram uma
mensagem em homenagem ao 10º ano.

A edição homenageou ainda as mulheres que participaram
do maior número de “Encontros”.
12
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Após momentos de emoção e alegria, as mulheres
saborearam um coquetel comemorativo, que foi embalado
por lindas canções da MPB, interpretados pela cantora
Desire Medeiros e seu parceiro.
Para eternizar esta ocasião, todas as participantes foram
presenteadas com uma bela taça personalizada em
comemoração aos 10 anos do Encontro de Mulheres
Cooperativistas.
As diretorias das cooperativas representadas por Edineia
Brentini de Almeida – Diretora financeira do Sicoob
Credicocapec, relatou sobre o surgimento do projeto e
desenvolvimento do Encontro até os dias de hoje, também,
observou a importância do envolvimento da mulher com
a cooperativa e a importância do olhar feminino para o
negócio.
Alberto Rocchetti – diretor-secretário da Cocapec
parabenizou as mulheres pela participação por todos esses
anos, acolheu a todas com um abraço virtual. Já Carlos –
vice-presidente da Cocapec e presidente do Conselho de
Administração do Sicoob Credicocapec destacou o papel
da mulher na sociedade e na família. Mauricio Miarelli –
presidente da Cocapec, deu boas-vindas às participantes
lançando luzes sobre a importância do trabalho e
influência feminina para o desenvolvimento e crescimento
dos negócios da família, a consciência das mulheres sobre
as questões relacionadas à cooperativa, e do papel de cada
cooperado diante desta sociedade, o que dinamiza as ações
sociais e econômicas da cooperativa. Assim como, estimula
ainda a identificação de mais membros da família à adesão
desse modelo de desenvolvimento socioeconômico,
reconhecendo o espaço como lugar de formação,
informação, busca por crescimento, oportunidade e
empoderamento feminino e coletivo.
O Encontro de Mulheres Cooperativistas foi criado em
2008 com o intuito de aproximar as esposas, cooperadas
e colaboradoras à realidade do sistema cooperativista e do
mercado de café. Durante todo este tempo, as participantes
já foram estimuladas de diversas formas a buscarem
seu desenvolvimento e da família, através de palestras,
atividades, cursos, grupos, que abordaram assuntos
como: cooperativismo, autoestima, questão de gênero,
empreendedorismo, empoderamento feminino, gestão
de negócios, formação profissional, saúde da mulher e
inteligência emocional. Para viabilizar tudo isso, sempre
contou com diversas parcerias, como a do Sescoop/SP.
O dinheiro arrecadado com as inscrições foi utilizado para
compra de produtos e doados aos lares São Vicente de
Paula e Dona Leonor.

A interação com o público foi total, proporcionando
momentos inesquecíveis.

Um agradável coquetel encerrou a noite com chave de ouro.

Elisa Lucinda não resistiu a dupla de cantores que embalou o
evento e deu uma sua canja, um verdadeiro presente.

O valor arrecadado com as inscrições foi revertido em
produtos para duas entidades de Franca/SP.
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Membros da Federación Nacional de
Cafeteros (FNC) da Colômbia visitam
a Cocapec
Texto com informações de P1 / Ascom CNC

E

m abril, a Cocapec fez parte da visita técnica da
delegação colombiana ao Brasil. Estiveram presentes
o gerente geral da Federación Nacional de Cafeteros
(FNC), Roberto Vélez; o diretor executivo da Federação em
Nova Iorque, Juan Esteban Orduz; e Hernando Duque e
Alvaro Gaitan, gerente técnico e diretor do Centro Nacional
de Investigaciones de Café (Cenicafé).
A comitiva foi recepcionada pelos superintendentes
Ricardo Lima de Andrade e Saulo Faleiros. Na oportunidade,
os profissionais discutiram sobre diversos temas como
desafios da cafeicultura mundial, sucessão familiar,
cooperativismo e principalmente sobre a comercialização
de café, acesso ao mercado e marketing. Os profissionais
conheceram o trabalho da Cocapec junto aos seus
cooperados e foram apresentados ao departamento de
café. A troca de experiências continuou em uma fazenda
no município de Patrocínio Paulista, onde acompanharam
diversas técnicas utilizadas na região, como a poda, por
exemplo. A passagem pela Alta Mogiana se encerrou na
Fazenda Experimental da Fundação Procafé, em Franca/
SP. No local, foram recepcionados pelo responsável da
unidade, Marcelo Jordão Filho, que mostrou as diversas
pesquisas em andamento realizadas no local pelo instituto.

países produtores de café, será realizado o I Fórum
Mundial de Produtores de Café, em Medellín, na Colômbia,
de 10 a 12 de julho deste ano. Além de fomentar a união
de esforços entre os países produtores, esta também
será uma oportunidade para acompanhar o primeiro
pronunciamento do novo diretor executivo da OIC, José
Sette.

A comitiva foi recepcionada pelos superintendentes Ricardo
Lima de Andrade e Saulo Faleiros.

A vinda ao Brasil foi acertada juntamente com Conselho
Nacional do Café (CNC) durante a votação do novo
presidente da Organização Internacional do Café (OIC), que
elegeu o brasileiro José Sette.
A agenda incluiu ainda uma reunião técnica e de ajuste
de posicionamento entre as duas maiores nações
produtoras de café arábica do mundo com membros do
CNC. Durante o encontro, o gerente geral da FNC, Roberto
Vélez destacou que a parceria entre Brasil e Colômbia é
fundamental para a produção cafeeira internacional e
para suprir o abastecimento. Entretanto, algumas ameaças
futuras também são vistas pelos países, como as mudanças
climáticas, a volatilidade de preços, a concentração da
indústria e a sucessão familiar.
Para debater essas questões, criando uma agenda dos

14
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Além da Cocapec, os colombianos conheceram uma
propriedade e a fazenda experimental da Fundação Procafé.

STF declara a
constitucionalidade do
Funrural

O

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, no final
de março, o julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) nº 718.874, com repercussão geral, tendo os
Ministros do STF decidido ser constitucional a contribuição
previdenciária, conhecida como FUNRURAL, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional nº 20/1998.
A Cocapec, como medida conservadora e preocupada
em resguardar os interesses de seus cooperados, reteve
e depositou em juízo a alíquota total de 2,1% incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção dos seus associados até o momento. A
medida teve o apoio do Conselho de Administração e dos
cooperados, e foi assistida por seu Departamento Jurídico
e por consultorias especializadas, que juntos concluíram
ser este o caminho mais prudente.
De acordo com a assessoria jurídica da cooperativa, ainda
não há qualquer decisão, especificamente nos processos
da COCAPEC, determinando o recolhimento diretamente
ao INSS ou cancelando a autorização para depósito
judicial. Dessa maneira, a Cocapec aguardará as decisões
judiciais em seus processos e procederá de acordo com as
determinações de sua assessoria jurídica.
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G6 realiza ações importantes
junto à comunidade política
regional
Texto com informações da Assessoria de Imprensa ACIF

D

O G6 - Grupo Político Econômico Suprapartidário
de Franca – formado pela ACIF, Cocapec, OAB
(13º Subseção de Franca), Maçonaria de Franca e
Região, Sindifranca e Unimed Franca, participou
de movimentos políticos importantes nos últimos
meses, focando em um dos seus objetivos que é “Criar e
acompanhar projetos que busquem o desenvolvimento e a
melhoria da qualidade de vida de Franca e região”.
O primeiro foi o encontro que aprovou o projeto de lei
para a criação do Aglomerado Urbano de Franca e Região.
Na oportunidade mais de 300 pessoas acompanharam a
assinatura do projeto realizada pelo deputado estadual
Roberto Engler, e apoiada pelo vereador Adérmis Marini.
A proposta prevê a aglutinação regional pela busca de
soluções coletivas a problemas comuns a, pelo menos, 18
cidades do entorno.
O segundo foi um ato político para entregar um documento
contendo propostas de projetos de interesse público à
Câmara Municipal de Franca. Temas como a revitalização do
Centro da cidade, reativação da Estação Aduaneira Interior,
Segurança Pública, Meio Ambiente, Saúde, Educação,
Infraestrutura e Desenvolvimento formam a pauta de
discussão sugerida. Dentre as questões, é possível citar
a criação de um Projeto de Desenvolvimento do Turismo
Regional Nordeste Paulista para a Região da Alta Mogiana,
denominado UAI Paulista, que contemplaria a exploração
de seus diversos atrativos turísticos, como a Serra da
Canastra, represas do Rio Grande, fazendas de café, o
setor fabril, etc. Outro ponto importante que também faz
parte da proposta, e converge com o interesse divulgado
pelo Executivo Municipal, a criação de uma PPP (Parceria
Público-Privada) para instalação de um Centro Cultural e
Empresarial de Franca.
O G6 foi criado em 2016 e segue atuante nas questões que
trarão diversos benefícios a população. A Cocapec como
membro exerce ativamente o 7º Princípio Cooperativista –
Interesse pela comunidade”.
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G6 entrega a proposta de projetos à Câmara
Municipal de Franca

Mais de 300 pessoas acompanharam a aprovação do projeto
de lei para a formação do Conglomerado Urbano de Franca.

Membros do G6 compareceram para apoiar a criação do
Conglomerado Urbano de Franca.
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Coleta 2017 recolhe mais de
30 mil embalagens
O crescimento foi de 12% em relação a 2016
Por: Camila Paiano Fernandes / Assistente Administrativo Técnico

A

Coleta Itinerante de Embalagens Vazias de 2017
teve um aumento de 12% em volume em relação
ao ano passado. Ao todo, foram entregues pelos
produtores mais de 30 mil embalagens durante quatro
dias, e com isso possibilitando a destinação correta do
material.
A ação aconteceu nas unidades da cooperativa em
Pedregulho/SP, Capetinga/MG, Ibiraci/MG. Já em Claraval/
MG, além do núcleo, os agricultores tiveram outro ponto,
na comunidade Porteira da Pedra.
O trabalho é realizado em parceria com a Fafran
(Faculdade Dr. Francisco Maeda), Central de Recebimento
de Embalagens de Ituverava e a ARPAF (Associação das
Revendas de Produtos Agrícolas de Franca e Região).
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Em Ibiraci/MG, foram
entregues 9.263 embalagens.

Claraval foi a cidade com maior número de produtores participantes, que juntos tiveram o volume
de 6.218 embalagens recolhidas.

Capetinga o aumento foi de 35% em relação
a 2016, com o total de 6.350.

A Comunidade Porteira da Pedra foi o segundo
ponto de coleta da ação em Claraval/MG.

Os produtores de Franca, e os que possuíam grandes volumes na região, foram orientados a entregarem diretamente
na ARPAF. Além disso, esta unidade está apta a receber as embalagens durante todo o ano.
A Cocapec começou a apoiar o trabalho desde 2004. Durante todo esse período a cooperativa ajudou a dar a
destinação correta a mais de 400 mil embalagens, pois tem total consciência dos danos nocivos a saúde ao meio
ambiente que os resíduos causam se destinados incorretamente.
Vale lembrar que para manusear material desta origem, é necessário utilizar os Equipamentos de Proteção Individuais
(EPI) e realizar a tríplice lavagem.
Após o recolhimento, as embalagens seguem para as centrais de triagem adequadas para o processo de prensagem
e trituração. Na sequência, o material é encaminhado para as recicladoras e transformados em novas embalagens,
tampas e até em conduites. Já as que não receberam a tríplice lavagem, são encaminhadas para os incineradores
licenciados, por isso a importância deste procedimento.
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SRB comemora 98 anos com
palestra para jovens em Franca

A

conteceu, dentro da programação da Expoagro,
o 1º Encontro Rural Jovem, com o tema: “Gestão
Empresarial Rural”. O evento foi realizado pela
Sociedade Rural Brasileira (SRB), através do Comitê de
Liderança e Juventude da entidade. Participaram cerca
de 60 pessoas, entre estudantes da área, engenheiros
agrônomos e produtores.
O objetivo da ação é renovar e preparar novas lideranças
para atuarem nas instituições que apoiam o agronegócio.
Para isso, foram apresentadas 3 palestras, de importantes
nomes da cafeicultura da Alta Mogiana.
O diretor da Cocapec, Alberto Rocchetti Netto, abriu as
apresentações, abordando a Gestão no Agronegócio Café.
Alberto destacou os diversos fatores que envolvem a
produção do grão, e como organizar todas as etapas para
que se possa buscar rentabilidade de maneira sustentável.

Com o tema “Gestão do Agronegócio Café”,
o diretor Alberto Rocchetti Netto iniciou as
apresentações.

Na sequência, o engenheiro agrônomo Lincoln Vilhena
mostrou um case da empresa de sua família – Agro Vilhena,
e como são feitas as divisões das responsabilidades para
cada familiar envolvido.
Finalizando, o advogado, Dr. Pedro Cintra Lemos Olivieri,
falou sobre o Planejamento Sucessório. Explicou de
forma detalhada todas as questões burocráticas para um
inventário, e a maneira de minimizar os transtornos desta
difícil etapa.
Os profissionais participaram ainda de uma mesa redonda,
para perguntas e respostas dos participantes.
O cooperado, Marcus Vinícius C. Falleiros, responsável
por trazer o evento para a região, ressaltou a importância
de se propor o novo, mas sempre pautado no que já foi
conquistado, “tradição e inovação caminham juntas, pois
sem observar o passado, não podemos construir o futuro”,
finaliza.

20
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Ao todo, foram 3 palestras, com organização
da SRB e apoio da Prefeitura Municipal de
Franca.

Projeto CNC Itinerante acontece
na Cocapec
Texto com informações de P1 / Ascom CNC

N

a primeira semana de maio, a Cocapec sediou a reunião
do projeto CNC Itinerante. O encontro tem o objetivo de
discutir trabalhos que visem a fortalecer a interação com as
cooperativas, para validar propostas e projetos e identificar
desafios e potencialidades regionais para embasar ações de
política cafeeira.
A reunião foi conduzida pelo presidente executivo da
entidade, Silas Brasileiro, que iniciou a conversa destacando
o trabalho realizado durante as eleições para a presidência
da Organização Internacional do Café (OIC), na qual o
brasileiro José Dauster Sette saiu vitorioso.
O encontrou contou com a presença do presidente da
Cocapec e coordenador do CNC Maurício Miarelli, membros
dos conselhos fiscais e administrativos da cooperativa e do
Sicoob Credicocapec, dirigentes da CATI, Sindicato Rural
de Franca, Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana e
colaboradores da Cocapec.
Entre os assuntos discutidos estiveram em pauta a renovação
do parque cafeeiro, custos de produção, demandas por
pesquisas e transferências de tecnologia, trabalhos para
promoção do café, entre outras.
O roteiro teve início na Cooxupé, e se encerrou na Federação
dos Cafeicultores do Cerrado em Patrocínio/MG

Silas Brasileiro fala sobre a
atuação política do CNC junto
ao setor público.

Participaram do encontro
todas as lideranças da
cafeicultura da Alta
Mogiana.
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Todas as palestras tiveram grande público, que
ouviram atentamente as apresentações dos
renomados profissionais.

bate recorde de
público e negócios

C

om crescimento de 35% no número de visitantes e
grande volume de vendas, a 9ª edição do Simcafé
foi um sucesso. O evento aconteceu entre os dias
4 e 6 de abril, e o objetivo de difundir conhecimento foi
totalmente atingindo durante os três dias de evento,
através de novidades da exposição dos fornecedores
e principalmente pelas palestras e mini simpósios
apresentados.
A cerimônia de abertura no dia 4 contou com a presença
dos diretores da Cocapec Maurício Miarelli, Alberto
Rocchetti Netto e Carlos Youshiyuki Sato, este último
também representou o Sicoob Credicocapec na condição
de presidente do conselho administrativo; do presidente
Sistema OCESP - Edivaldo Del Grande; da secretária
de desenvolvimento de Franca - Flávia Lancha, que
representou o prefeito Gilson de Souza; do presidente
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da Fundação Procafé - José Edgar Paiva; do presidente da
AMSC - André Cunha; do presidente do Sindicato Rural
de Franca - Galileu Macedo; do presidente da Fundação
do Café - Edson do Couto Rosa; e Joel Leal Ribeiro, que
representou o secretário de agricultura do Estado de São
Paulo, Arnaldo Jardim.
O presidente da Cocapec Maurício Miarelli, em seu
discurso de abertura ressaltou o objetivo do evento como
disseminação de informações e destacou a evolução do
evento, “hoje o Simcafé tem um papel fundamental na vida
dos produtores, começamos modestamente, e hoje vemos
um evento grandioso”. Miarelli enfatizou as oportunidades
que o evento traz, “o nosso simpósio além de se ser uma
fonte de conhecimento, também é uma fonte de bons
negócios”, finalizando.

O 1º dia foi concluído com uma grande reflexão sobre
as Tendências Políticas e Econômicas para o Mercado
de Café, com o conceituado comentarista de TV Miguel
Daoud. Em sua exposição, contextualizou o agronegócio e
destacando que o momento é favorável para cafeicultura,
por conta da elevação do consumo pelos jovens em países
como Estados Unidos, China e Brasil.
O segundo dia começou intenso, com os portões abrindo
mais cedo, às 9 horas. Rapidamente os corredores se
encheram, e os visitantes conheceram as principais
inovações do setor dos mais de 80 fornecedores
expositores. Entre os destaques, o lançamento de uma
recolhedora que retira os cafés do chão em duas ruas
simultaneamente, e novas tecnologias para agricultura de
precisão.

O presidente Maurício Miarelli faz a abertura oficial
ao lado de importantes nomes do agronegócio,
cooperativismo e política regional.

Além disso, os cooperados aproveitaram a melhor relação
de troca de todas as edições do Simpósio, para adquirirem
equipamentos no espaço de máquinas, itens que os
auxiliarão no manejo da cultura. O cooperado Eurípedes
Benedito Cintra adquiriu implementos durante a feira e
disse que sempre aproveita as oportunidades, “todos os
anos eu faço a troca, assim fica mais fácil de pagar”. Já Lucia
Alves Campos, de Cássia/MG, ficou impressionada com a
quantidade de empresas desta edição, “eu estou achando
que está mais movimentado, com muitas opções, muitos
maquinários, o evento está bem interessante”.

Os corredores ficaram cheios durante os 3 dias.

O Setor de Café levou parte
da estrutura para o evento
e mostrou o trabalho que é
feito com as amostras assim
que entram na cooperativa.
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À tarde, o superintendente do departamento de café,
Saulo Faleiros, realizou uma palestra com o tema
“Gestão Aplicada à Cafeicultura”. O profissional destacou
os principais aspectos que dificultam a organização
administrativa da propriedade e traçou caminhos para
conseguir a excelência.
O Sicoob Credicocapec comemorou seus 25 anos no
evento. Para este momento especial, a cooperativa de
crédito, que compõe o sistema Cocapec/Credicocapec,
ofereceu a palestra de Marco Aurélio Almada, com a
palestra “O Cenário Econômico, Cooperativismo Financeiro
e Desenvolvimento Local”. O consultor descreveu as
principais diferenças entre o sistema financeiro tradicional
e o cooperativista. O dia foi encerrado com um coquetel
celebrando o jubileu de prata do Sicoob Credicocapec.

Os cooperados aproveitaram a melhor relação
de troca dos últimos tempos para adquirirem
equipamentos.

O último dia foi igualmente movimentado, com os
cooperados concluindo suas transações comerciais.
Outro momento importante voltado à informação foi o
encontro da fornecedora Adama com os presentes. Na
oportunidade, os profissionais da empresa explicaram
detalhadamente sobre o produto para combater um dos
principais problemas da cafeicultura, o nematoide.
A palestra que encerrou o 9º Simcafé foi a que recebeu o
maior público da edição. O professor Flávio Borém falou
para um auditório lotado sobre Pós-Colheita e Qualidade
do Café. O profissional apresentou as principais diferenças
entre cafés especiais e normais, destacando as formas de
se chegar neste resultado, cuidando de diversos aspectos
como origem, variedade, características físicas, cuidado
com equipamentos, secagem, entre outros. Os presentes
contribuíram com perguntas que enriqueceram bastante
a explanação do professor.

O espaço de Máquinas e Implementos foi
ampliado para a 9ª edição.
24
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No stand da Bioisca, os visitantes souberam
mais sobre o formicida natural.

Outras atrações como a Cafeteria Senhor Café, com dois
pontos no recinto, foi um grande sucesso, oferecendo
deliciosos tipos de bebidas aos presentes. Os colaboradores
do Fundo de Solidariedade de Franca ofereceram uma
oficina de artesanato, atraindo homens e mulheres.
O sucesso do Simcafé se deve a diversos fatores como:
uma equipe organizadora competente, fornecedores
comprometidos, e principalmente aos cooperados que
prestigiaram o evento realizado pela sua cooperativa,
demonstrando a força do cooperativismo e da Cocapec na
cafeicultura da Alta Mogiana.

“

Os visitantes conheceram
as principais inovações
do setor dos mais de 80
fornecedores expositores

”

Produtos de fabricação própria, como o Rastelo
Soprador, também estiveram à disposição dos
cooperados para aquisição.

Miguel Daoud discorreu sobre o tema
Tendências Políticas e Econômicas para o
Mercado de Café.

A 9ª edição teve mais de 80 empresas
participantes.

Diversas oficinas de artesanato, realizadas pelo
Fussol, atrairam muitos participantes.

O superintendente da Cocapec,
Saulo Faleiros, falou sobre a
Gestão aplicada à Cafeicultura.
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O público do Simcafé cresceu cerca de 35% em
relação a 2016.

A Cafeteria Senhor Café foi novamente o ponto
de encontro dos visitantes.

Em comemoração aos 25 anos do Sicoob Credicocapec,
Marco Aurélio Almada apresentou a palestra
“O Cenário Econômico, Cooperativismo Financeiro e
Desenvolvimento Local.

O professor Flávio Borém deu uma verdadeira
aula de qualidade, e encerrou o Simcafé com
chave de outro.

Associação Florestal marca presença

A Associação Florestal entregou mudas de
espécies nativas durante o evento.
26
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A Associação de Recuperação Florestal participou
novamente do Simcafé. Em um espaço que chamou
atenção de todos, os profissionais mostraram aos
visitantes o importante trabalho realizado para
revitalização de áreas ambientais degradadas, e
como podem auxiliar os produtores do Estado de
São Paulo em cumprir a legislação. Todos que foram
ao stand levaram para casa mudas de espécies
nativas. Além disso, quem entregou sementes para o
desenvolvimento de novas mudas ganhou um brinde
exclusivo.

R E V I S TA C O C A P E C - A B R / M A I 2 0 1 7

27

TÉCNICA

Dia de Campo da Fundação
Procafé atrai mais de 800
participantes

C

om apoio da Cocapec, a Fundação Procafé realizou o
seu 2º Dia de Campo na região. O evento aconteceu
na Fundação do Café da Alta Mogiana em Franca/SP,
que é a fazenda experimental da entidade, e atraiu mais de
800 pessoas de diversas cidades.
A solenidade de abertura contou a presença de diversos
políticos locais e muitas personalidades da cafeicultura
nacional. O presidente da Cocapec, Maurício Miarelli,
em seu discurso destacou a participação dos jovens no
evento, e lembrou que esta é uma realidade também na
cooperativa, e que isso é muito importante, pois eles que
darão sequência a tudo que foi feito pelo setor. Miarelli
ressaltou também o trabalho dos pesquisadores em todos
esses anos, e a mudança que proporcionaram em termos
de qualidade e produtividade. O presidente finalizou a
necessidade do investimento do setor privado no café,
pois a realidade pede agilidade nos processos, algo um
pouco mais difícil de conseguir no poder público.
Após a abertura oficial, os presentes foram divididos em
grupos e visitaram 5 estações com os seguintes temas:
- Poda do Cafeeiro
- Melhoramento Genético do Cafeeiro no IAC
- Amostragem do Solo
- Estação de Avisos Fitossanitários
- Melhoramento Genético do Cafeeiro – Fundação Procafé.

O espaço da Cocapec foi o grande ponto de encontro
dos visitantes, que apreciaram os cafés da cooperativa
nas versões coado e espresso. A Bioisca também esteve
presente e apresentou o seu programa de desinfestação
das formigas cortadeiras. A Associação Florestal, que realiza
um importante trabalho de recomposição florestal na
região, explicou a importância da prática na conservação
das matas dentro das propriedades rurais.
A equipe do setor de máquinas e implementos também
marcou presença com os equipamentos de fabricação
própria, a recolhedora Robust-Eco e Rastelo Soprador.
O Dia de Campo teve como tema “As tecnologias que pode
ver”, e foi exatamente o que aconteceu. Os produtores viram
de perto todo o importante trabalho que a instituição está
realizando na Alta Mogiana, com dados que irão fortalecer
ainda mais a cafeicultura nacional.

Todo conteúdo abordado são resultados dos ensaios
aplicados na fazenda experimental, e complementados
com informações das áreas já estabelecidas no Sul de
Minas. As informações foram repassadas pelos pesquisados
do Procafé entre eles os renomados, José B. Matiello e
Allysson Villela Fagundes.
Dezenas de empresas participaram da exposição, e levaram
aos participantes as principais novidades em tecnologias
para o cultivo do grão.

O Espaço Cocapec foi um dos mais visitados do evento.
28
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Diversas personalidades da cafeicultura e da política
regional prestigiaram o Dia de Campo.

Foram ao todo 5 estações, que abordaram pontos
fundamentais para o manejo da cultura.

A Bioisca explicou aos presentes o seu programa de
desinfestação das formigas cortadeiras.
Os participantes percorreram toda a fazenda
experimental, localizada na Fundação do Café
da Alta Mogiana.

O Setor de Máquinas e Implementos demonstrou a
recolhedora Robust-Eco e o Rastelo Soprador.

O pesquisador, Jozé B. Matiello explicou sobre
os tipos de poda, e a importância desta prática
para manutenção do cafeeiro.
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Conheça a área de atuação
da Cocapec

C

omo muitos sabem, a Cocapec foi criada há 32 anos, e
desde então tem colaborado para o desenvolvimento
da cafeicultura na Alta Mogiana. Grande parte de todas
essas conquistas vem do atendimento diferenciado que ela
tem junto aos seus cooperados, analisando de perto suas
necessidades, e propondo soluções práticas e tecnológicas
para a conquista do sucesso.

e 5 em Minas Gerais, que compreende a abrangência da
Cocapec. Para dar o suporte aos mais de 2500 cooperados,
a cooperativa conta com 17 profissionais de campo, entre
engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas, que dão todo o
suporte aos produtores diretamente em suas propriedades.
A gestão dos trabalhos é realizada entre o Setor Técnico e
Uniagro.

Atualmente, a Cocapec possui 5 unidades (matriz e 4
núcleos) e mais dois complexos de armazenamento (Cristais
Paulista e Armazém Gerais – Franca/SP). A área total de café
atendida pela cooperativa já ultrapassa os 55 mil hectares, o
que representa 63% das lavouras da região.

O resultado disso é uma produtividade crescente e
cafés de excelente qualidade, dados esses compilados
compartivamente ao longo dos anos.
Veja a seguir o mapa da região de atendida pela Cocapec,
quem são os profissionais de campo e onde eles atuam:

Ao todo, são 15 cidades, sendo 10 no Estado de São Paulo

Municípios atendidos
pela Cocapec
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Agrônomos e
Técnicos Agrílocas

Gabriel Rosa: Patrocínio Paulista, Itirapuã e
Capetinga;
Henrique Rheda: Franca, Ribeirão Corrente, Cristais
Paulista;

Adriano Fortado Bonacini Peres: São Tomás de
Aquino e Capetinga;

Leonam Vilhena: Ibiraci e Capetinga;

Alex Carrijo: Franca, Patrocínio Paulista, Cristais
Paulista, Jeriquara e São José da Bela Vista;

Marcelo Augusto Ferreira: Jeriquara, Cristais
Paulista, Franca e Itirapuã;

Alex Faleiros: Franca, Restinga, São José da Bela
Vista, Ribeirão Corrente e Cristais Paulista;

Paulo Pimenta: Itirapuã, São Tomás de Aquino e
Capetinga;

Antonio Carlos Oliveira Cintra: Ibiraci;

Pedro Henrique dos Santos: Franca, Cristais
Paulista e Pedregulho;

Evanilton Antônio de Souza: Ibiraci;
Fábio de Pádua Arantes: Cássia e Capetinga;

Ricardo Ravagnani: Franca, Cristais Paulista e
Pedregulho;

Felipe Ferreira: Claraval e Ibiraci;

Rubens Manreza: Cristais Paulista e Pedregulho;

Flávio Henrique A. Nascimento: Claraval, Ibiraci e
Capetinga;

Willian César Freiria: Claraval e Ibiraci

Além dos ténicos a campo, toda a estrutura é acompanhada por planejamento prévio das atividades, elaborado pelo Setor
Técnico/ Comercial.
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A gestão do terreiro é
crucial para se conseguir
qualidade.

Por Leonan Vilhena – Engenheiro Agrônomo/Uniagro

Como obter qualidade em
cafés naturais

É

Na região da Alta Mogiana, encontramos áreas de
diferentes altitudes, e com isso, algumas fazendas já
começam a colheita no mês de maio, enquanto outras irão
iniciar os trabalhos em junho.

Como em todas as fases produtivas é necessário um
planejamento, o ideal é recapitular todo o processo, passo
a passo, para não termos contratempos durante a safra.

A altitude que se encontra a lavoura exerce influência
direta no processo de maturação. Quando programamos
um plantio, uma das características na escolha de uma
variedade de café é justamente quanto ao comportamento
de maturação (precoce/tardia). O planejamento já logo
nesta etapa permite que possamos escalonar a colheita de
acordo com o comportamento da variedade.

É comum ouvirmos esta frase no dia a dia “A
qualidade do café está no pé” e podemos também
acrescentar que uma contagem regressiva se
inicia a partir do momento em que colhemos o
café. E o fator tempo, neste caso, é totalmente desfavorável
a manutenção da qualidade.

Precisamos sempre definir qual é o nosso objetivo e fazer
alguns questionamentos, tais como: qual café quero
produzir? A estrutura física da minha propriedade está
adequada? O maquinário é suficiente? Com base nas
respostas, o produtor deve escolher qual caminho quer
seguir para alcançar as suas metas.
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Nesse momento, é importante fazer uma revisão em
todos os equipamentos e máquinas que serão usados
durante a safra, e também quantificar qual o número de
colaboradores será necessário durante o período.

Estes preparativos são relativamente rápidos, mas
requerem tempo e pessoas preparadas para executar. No
terreiro, por exemplo, é importante verificar se existem
frestas em que possa ficar cafés alojados. Nos secadores,
verificar os termômetros, a fornalha, e ver se existem tubos
perfurados e fazer os reparos necessários.
É muito importante dimensionar o volume de café a ser
colhido x área de terreiro, para não perder justamente
na reta final toda a qualidade do café adquirida na fase
positiva da planta.
Algumas dicas para extrair o máximo de qualidade:
• Iniciar com mínimo de verdes;
• Transportar o café colhido rápido para o terreiro;
• Lavar o café - esse processo permite separar o “boia”, que é
um grão que seguirá no terreiro separadamente do cereja.
Este tipo requer menos tempo de seca, sendo assim, se
o produtor dispuser de um lavador na propriedade, vale
muito a pena esse processo;
• Dispor o café em camadas finas no sentido do sol;
• Na ocorrência de chuva, fazer leiras grandes e tombá-las
até a retirada do excesso de água.
No momento de chegada do café da lavoura podemos
colocar no terreiro o café grão a grão. Se a opção foi por
esse método devemos seguir os seguintes passos:
• Esparramar o café grão a grão no primeiro dia, deixando
sem rodar até que o fruto não esteja mais descascando (na
prática isso ocorre no fim do segundo dia). Depois disso ir
dobrando conforme a secagem vai ocorrendo, chegando

Uma das formas de aprimorar os trabalhos no
terreiro são os cursos oferecidos pela Cocapec.
no máximo 8-10 cm de espessura;
• Normalmente se repete o processo das dobras por mais 2
a 3 vezes até o fim da secagem;
• Mexer o café no mínimo 12 vezes ao dia;
• Após meia seca (30 - 25% de umidade) podemos
engrossar a camada e durante a tarde amontoar ainda
quente e tampar com pano. No outro dia, abrir o monte e
continuar com o processo.
É possível finalizar a secagem apenas no terreiro, mas para
fazendas maiores os secadores se fazem necessários.
Em seguida, os grãos devem ser acondicionados em
tulhas de descanso até o benefício. Caso o produtor não
tenha este local, é recomendado beneficiar o mais rápido
possível.
Na máquina de benefício é importante fazer uma revisão
geral antes dos trabalhos, e as devidas regulagens de
acordo com o tamanho do grão que estiver beneficiando.
Quando o café estiver na meia seca(30% a 25% de umidade)
podemos deixar amontoado em um local coberto, sem
perder em nada a qualidade e posteriormente seguir para
o secador ou mesmo voltar para terminar a secagem no
terreiro. Esse procedimento ajuda na ocorrência de chuvas.
Os procedimentos são simples e a execução nos
momentos adequados propiciarão uma boa qualidade e,
consequentemente, um melhor resultado econômico.
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TÉCNICA

Parceiros proporcionam visitas
técnicas à Cocapec
Apesar da realidade ser bastante diferente, os participantes
ressaltaram que muitos processos podem ser adaptados e
aplicados na Cocapec.
A Cocapec agradece aos parceiros Gecal e FMC pela
oportunidade de vivenciar outras realidades para evoluir
constantemente.

A

Cocapec possui excelente relacionamento com
seus inúmeros fornecedores, e juntos conseguem
levar sempre as melhores soluções aos cooperados
e clientes.
Como forma de fortalecer ainda mais estas parcerias,
aconteceram duas visitas técnicas organizadas pela
Gecal e FMC, em que participaram os colaboradores
diretamente ligados à comercialização dos produtos
dessas corporações.
A primeira, foi na Gecal, localizada na cidade de Pains/MG.
Os colaboradores visitaram as instalações da empresa, e
viram de perto diversos investimentos em tecnologias
que estão sendo feitos. Na oportunidade, foi realizado o
1º Congresso Gecal, que reuniu parceiros de todo o Brasil,
trazendo experiências de plantio e dosagens de produtos
para cada seguimento em que a Gecal atua.
Já a segunda, foi proporcionada pela FMC um intercâmbio
com a cooperativa Aurora, que atua no ramo de vinhos e
maçãs. Na oportunidade, os colaboradores conheceram
todos os processos, do plantio até a comercialização do
produto, visitando inclusive os vinhedos e as lavouras de
maçãs, compartilhando desafios e soluções em comum.

Fábrica da Gecal em Pains/MG visitada pelos
colaboradores da Cocapec.

A comitiva da Cocapec conheceu a plantação de
maçãs no RS e como é a relação entre os produtores e
a cooperativa Aurora.

A comitiva da Cocapec destacou a importância que a
cooperativa Aurora tem na vida dos seus cooperados, os
auxiliando em questões que dificilmente conseguiriam
sozinhos. Outro ponto observado foi em relação aos
temas de gestão e sucessão familiar, os quais são também
preocupações do sistema cooperativo deste seguimento.

As etapas da produção de vinhos também fizeram
parte da visita pelo sul do Brasil.
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Capacitação é caminho para a
sustentabilidade da cafeicultura
Por: Cristiane Olegário / Analista de Comunicação

operação e manutenção de colhedora e de terrereiro.
“Estes dois são os que eu utilizo no meu dia a dia, pois sou
responsável por essa parte na época da colheita”.

O

Conhecimento é um dos caminhos para alcançar
o sucesso de qualquer atividade. No trabalho no
campo não é diferente. E pensando nisso, a Cocapec,
com o auxílio de parcerias como o Sescoop/SP e Senar/MG,
realiza diversas capacitações, de forma gratuita, para os
seus cooperados, familiares e funcionários.
Apenas em 2017, já aconteceram 12 formações, de diversas
áreas, como classificação de café e doma de animal, e
muitos ainda estão previstos ao longo do ano.
Os cursos auxiliam os produtores em vários aspectos na
propriedade, e faz diferença no resultado final de cada safra.
É o que confirma o jovem cooperado João Ambrósio Cintra
Filho (Joãozinho, como é conhecido), de Claraval/MG. Ele
tem apenas 25 anos, e cresceu na cafeicultura, “quando
aplicamos o que aprendemos, desenvolvemos melhor o
trabalho, e temos uma produção maior”.

O jovem afirma ainda a importância sobre se capacitar.
“Com os cursos, fazemos da maneira correta e vemos que
o resultado é outro, temos que buscar alternativas para
facilitar o nosso trabalho, sempre encontrar algo novo”.
O cooperado reconhece ainda a importância da Cocapec
como meio para se qualificar. “Seria impossível ou muito
difícil conseguir essas formações sem a cooperativa”.
Joãozinho, que faz faculdade de engenharia mecânica,
contudo, disse que pretende continuar com os cursos
oferecidos pela cooperativa para se manter no campo. “Sou
o terceiro de 4 filhos, tenho duas irmãs mais velhas que estão
trabalhando em outras áreas, e um irmão mais novo que já
está na propriedade rural. Quero continuar o que meu avô
iniciou, e que meu pai e eu estamos desenvolvendo, sempre
buscando algo novo para facilitar nosso trabalho”, finaliza.
Saiba mais sobre os cursos:
(16) 3711-6285
www.cocapec.com.br

Joãozinho já fez diversos cursos, como de classificação de
café, segurança do trabalho e custo de produção, porém,
o jovem destaca como os que mais o auxilia são os de

O jovem quer continuar se qualificando
para realizar da melhor maneira possível as
atividades na lavoura.
Joãozinho mostra seus diversos certificados
conquistados através das qualificações que fez através
das parcerias da Cocapec.
R E V I S TA C O C A P E C - A B R / M A I 2 0 1 7

35

SOCIAL

Projeto inovador leva cooperativismo
à escola de Ibiraci
Por: Cristiane Olegário / Analista de Comunicação

O

projeto Cooperativismo nas Escolas Rurais,
promovido pelos parceiros Cocapec, Sicoob
Credicocapec e Associação de Recuperação Florestal
do Vale do Rio Grande e desenvolvido na Escola Municipal
Tio Ângelo no bairro rural da Lage em Ibiraci/MG, tem o
objetivo despertar nos alunos e professores a consciência
para a cooperação, preservação ambiental e educação
financeira, auxiliando na organização e desenvolvimento de
ações na escola, através da compreensão do cooperativismo
como forma de organização socioeconômica, estimulando
a preservação do meio ambiente.
A escola atende mais de 120 crianças, da educação infantil
ao ensino fundamental. As atividades propostas incentivam
a preservação da natureza, a valorização do homem do
campo e cooperação por meio do cuidado de uma horta
sustentável implantada nas dependências da escola, onde
os professores da educação infantil ao 3º ano do ensino
fundamental têm a tarefa de plantar, regar e colher as
hortaliças e legumes que poderão servir de merenda
escolar ou até mesmo modelo de prática sustentável de
geração de renda.
Já os alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental, a tarefa
é a constituição de uma cooperativa de crédito, na qual eles
aprenderão conceitos, como: poupar, investir, cooperar para
resultados coletivos por meio do exercício de cooperação.
O objetivo final da cooperativa de crédito é construir uma
poupança para que seja revertida em benefício de toda
comunidade escolar.

O projeto teve início com uma apresentação dos objetivos,
princípios cooperativistas e valores do cooperativismo para
os professores, que também, receberam uma doação de
material didático denominado “Sementes da cooperação”
para trabalharem com seus alunos que,do mesmo modo,
receberam livros de pintar e montar da mesma coleção.
Os parceiros do projeto ofereceram aos alunos uma oficina
de mini-horta na garrafa PET, iniciando o trabalho com
os conceitos de cultivo da terra, a produção de alimentos
para a subsistência, a cooperação entre eles para que todos
consigam realizar a atividade.
Quanto à implantação da horta está no estágio
intermediário, já foi realizada a limpeza do terreno anexo
à escola, preparada a terra para a construção dos canteiros,
bem como a colocação de uma cerca delimitando o espaço
de trabalho para as crianças.
A Cocapec, o Sicoob Credicocapec e a Associação de
Recuperação Florestal do Vale do Rio Grande acreditam
no efeito da transmissão de valores importantes ao
cooperativismo e a formação das crianças e adolescentes,
preparando jovens que valorizem a cultura do campo,
cresçam e se desenvolvam através da cooperação.

Os professores conheceram os objetivos do projeto, e
receberam material didático para utilizar em sala de aula.

Os alunos tiveram uma oficina de mini-horta em garrafas PET.
A futura horta será em um terreno anexo à escola, e os
trabalhos para implantação já começaram.
36
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PRODUÇÃO ANIMAL

Como prevenir acidentes com
seringas e agulhas
Extraído da Progressive Dairyman Magazine e Revista Inforleite

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

M

anipular seringas e agulhas pode ser parte
de seu trabalho. Mas você sabe realmente
como usá-las? Alguns conselhos para evitar
acidentes na fazenda leiteira.

Tipos de lesões a evitar:
• Injeção acidental - Isto pode acontecer se você escorrega,
tropeça ou cai, levando consigo uma agulha aberta ou
uma seringa carregada nas mãos ou no bolso da roupa.
Dependendo do tipo de medicamento, uma autoinjeção
acidental pode ter como consequência uma infecção
bacteriana, outra lesão, ou até mesmo a morte.

• Lesão pelo rebanho – Quando o animal não está bem
contido, ele pode fazer um movimento repentino. A força
do ataque também pode provocar uma autoinjeção com
uma seringa que você leve nas mãos ou bolso da roupa. Eu
mesmo, trabalhando em uma fazenda com vacina contra
brucelose, a bezerra deu um salto na hora da aplicação,
introduzi a agulha no meu pulso esquerdo, resultando
com um título de brucelose por vários anos.
• Lesão por agulhas – As agulhas são pontiagudas e podem
provocar cortes na pele ou lesões de perfuração a você
mesmo ou a algum de seus colaboradores, especialmente se
tentarmos dobrá-las, quebrá-las ou se não são descartadas
apropriadamente.

É comum, e
extremamente
perigoso ao
aplicador, carregar
a seringa no bolso
da calça, prática
que deve ser
evitada.
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Para sua segurança alguns conselhos:
• Leia atentamente o rótulo do produto e entenda
as advertências de segurança da bula, como as
precauções que devem ser tomadas e o que fazer em
caso de injeção acidental. O rótulo do produto pode
advertir que o medicamento é letal para os humanos
ou os cuidados para o descarte após o uso do produto;
• Certifique-se de que você entende tanto o rótulo do
produto como a ficha de segurança do material. Peça
ao seu veterinário que as explique verbalmente;
• Contenha apropriadamente o rebanho num brete
antes de aplicar os medicamentos. Esteja atento a
qualquer animal que esteja solto por perto e certifiquese de que você tenha uma rota de fuga, caso necessário;
• Nunca leve com você seringas com medicamentos
ou abertas nas mãos ou nos bolsos. Também não deixe
seringas ou agulhas no banco do seu carro.
• Preencha a seringa em sua área de trabalho.
Posteriormente coloque-a num recipiente à prova de
perfurações, mesmo que você só for caminhar uma
distância curta até o animal. Mesmo assim, mantenha
as seringas com a tampa até o momento de usá-las.
• Não utilize seringas automáticas quando injetar
medicamentos tóxicos para os humanos.
• Descarte adequadamente as seringas e agulhas
usadas. Estas devem ser colocadas num recipiente de
descarte resistente a perfurações.
• Lave as mãos com água e sabão antes e depois de
manipular medicamentos.

O que fazer se lesionado:
• Lave imediatamente com água e sabão o local
da perfuração por agulha. Conte o ocorrido a um
colaborador, e entre em contato com seu centro local
de intoxicações. Se você souber que o medicamento
é tóxico para humanos, procure assistência médica de
urgência.

O modo correto é ter um recipiente para
colocar as seringas, e manter as agulhas
tampadas até a aplicação.
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BOLETIM

RELAÇÃO DE TROCA

Relação de Troca de Café
Valores referente ao mês de Maio 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

Produto
ABAMECTINA NORTOX
ACTARA WG

Preço Unitário (Kg/L)

Preço (R$)/ha

Produto
KRAFT

0,4

R$

24,40

R$

9,76

1

R$

180,00

R$

180,00

KUMULUS DF

Kg/L/ha

Preço Unitário (Kg/L)

Preço (R$)/ha

0,3

R$

65,80

R$

19,74

2

R$

12,07

R$

24,14

ALION SC 500

0,15

R$

2.200,00

R$

330,00

LORSBAN

1,5

R$

23,75

R$

35,63

ALLY 60 XP

0,01

R$

1.325,00

R$

13,25

MANZATE

4,5

R$

26,25

R$

118,13

ALTACOR 35 WG

0,09

R$

1.311,11

R$

118,00

MATCH

0,3

R$

84,00

R$

25,20

ALTO 100

0,7

R$

61,62

R$

43,13

METILTIOFAN

1

R$

35,00

R$

35,00

AMISTAR WG

0,1

R$

711,82

R$

71,18

NIMBUS

1

R$

16,25

R$

16,25

APROACH PRIMA

0,5

R$

151,20

R$

75,60

NOMOLT

0,25

R$

150,00

R$

37,50

R$

14,98

NUFURON

710,00

R$

7,10

0,01

R$

ASSIST

1

R$

14,98

AUREO

2

R$

15,00

R$

30,00

OMITE

1,5

R$

65,00

R$

97,50

R$

45,00

OPERA

1,5

R$

72,40

R$

108,60

ORTUS

1,5

R$

82,81

R$

124,22

4

R$

133,30

R$

533,20

AURORA 400 CE

0,1

R$

450,00

BORAL 500 SC

1,5

R$

131,25

R$

196,88

634,86

R$

95,23

PREMIER PLUS

CANTUS

0,15

CAPATAZ BR

1,5

R$

24,30

R$

36,45

PREMIER WG

1

R$

128,00

R$

128,00

1

R$

35,10

R$

35,10

PRIORI XTRA

0,5

R$

147,39

R$

73,70

60,00

R$

6,00

PYRINEX

1,5

R$

23,06

R$

34,59

1

R$

9,15

R$

9,15
63,34

CERCOBIN 700 PM
CLORIMURON NORTOX
COMET
CRUCIAL
CUPROZEB

0,1
0,7

R$

R$
R$

138,45

R$

96,92

QUIMIOLEO

3

R$

16,75

R$

50,25

REDSHIELD

1,3

R$

48,72

R$

2,25

R$

31,32

R$

70,47

RIMON

0,3

R$

117,60

R$

35,28

RIVAL

1

R$

32,00

R$

32,00

CURYON

0,8

R$

104,18

R$

83,34

DANIMEN 300

0,25

R$

99,00

R$

24,75

ROUNDUP ORIGINAL

3

R$

9,85

R$

29,55

DECIS

0,4

R$

65,00

R$

26,00

ROUNDUP TRANSORB

3

R$

19,80

R$

59,40

DIFERE

2,25

R$

30,45

R$

68,51

ROUNDUP WG

3

R$

22,80

R$

68,40

DITHANE

4,5

R$

24,50

R$

110,25

RUBRIC

0,55

R$

76,46

R$

42,05

ENVIDOR

0,3

R$

526,50

R$

157,95

SABRE

1,5

R$

25,63

R$

38,45

ETHREL

0,8

R$

239,98

R$

191,98

FASTAC

0,22

R$

41,58

R$

9,15

SELECT

0,4

R$

136,00

R$

54,40

SPHERE MAX

0,4

R$

240,00

R$

96,00

FLUMIZIN

0,1

R$

461,16

R$

46,12

SULFURE

2

R$

3,93

R$

7,86

GALIGAM

4

R$

63,40

R$

253,60

SUPERA

2,5

R$

34,60

R$

86,50

GLIFOSATO - ATANOR

3

R$

9,00

R$

27,00

TALENTO

0,015

R$

2.166,66

R$

32,50
90,00

GOAL
GRAMOXONE

2,5

R$

36,00

R$

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

1

R$

399,00

R$

399,00

0,4

R$

53,52

R$

21,41

15,58

R$

46,74

R$

67,00

R$

268,00

R$

19,60

R$

34,30

TILT

110,00

R$

66,00

0,6

R$

IHAROL

1

R$

12,95

R$

12,95

IMPACT

5

R$

28,40

R$

142,00

0,1

R$

73,42

R$

7,34

KASUMIN

1,5

KLORPAN

1,5

R$

2

R$

KOCIDE

TENAZ

4
1,75

GUAPO

KARATE 50

40

Kg/L/ha
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R$

R$

108,60

25,00

R$

37,50

36,60

R$

73,20

72,40

VERDADERO WG
VERTIMEC
ZAPP QI

3

R$

*As informações dos produtos são apenas para conhecimento dos cooperados produtor, não tendo caráter de recomendação. Para isso, consulte sempre seu engenheiro agrônomo.

Custo (R$/ha) por Produto

Média Mensal do Preço do Café Arábica - Comparativo dos últimos 5 anos (R$)

Fonte: Esalq/BM&F

Média mensal do preço* de Milho

Média mensal do preço de Café Arábica* índice Esalq/BM&F
2016

2016

2017

2017

R$

US$

R$

US$

Janeiro

41,65

10,27

35,92

11,25

Fevereiro

42,98

10,82

36,21

11,67

155,46

Março

47,79

12,94

33,77

10,80

148,96

Abril

48,92

13,77

28,32

9,02

142,04

Maio

51,48

14,55

27,76

8,66

142,00

Junho

49,12

14,35

152,15

Julho

44,42

13,56

479,04

149,35

Agosto

45,43

14,17

502,95

154,57

Setembro

41,91

12,88

Outubro

511,07

160,61

Outubro

42,12

13,23

Novembro

556,74

166,83

Novembro

38,77

11,62

32,40

10,28

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

485,92

Abril

466,71

131,40

467,63

Maio

460,37

130,20

455,69

Junho

484,87

Julho

498,52

Agosto
Setembro

Dezembro

501,80

149,66

Média Anual

494,52

142,85

486,42

154,29

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

Dezembro

38,29

11,43

Média Anual

44,41

12,80

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

416

146

131

72

89

248,8

183,0

219,5

103,8

69,6

34,8

18,8

10,3

34,0

121,0

246,5

245,3

2017
Média Mensal

*Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Franca, SP

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

175

24

73

247,2

185,0

225,2

89,8

73,0

51,3

10,8

11,3

67,8

139,8

259,3

237,3

Média Mensal

*Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Capetinga, MG
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CURTAS

CURTAS
Cooperativa recebe reconhecimento
da Agrale

D

urante a Agrishow, a Cocapec foi premiada pela Agrale, através do Programa
de Qualidade Concessionária Agrale (PQCA) como parceira destaque em 2016.
Entre os muitos critérios para avaliação estão o atendimento ao cliente, suporte
e cumprimento da meta de vendas. De acordo com o coordenador do setor de
máquina e implementos da cooperativa, Daniel Carrijo, é muito gratificante receber
este reconhecimento, “claro que temos muitos pontos a melhorar, e continuaremos
buscando a excelência, mas é muito bom saber que estamos no caminho certo e
proporcionando a melhor assistência possível aos nossos cooperados”.

Balanças estão preparadas para
receber a safra

C

om o início da safra já se aproximando, são necessários alguns ajustes na
cooperativa para receber a produção dos cooperados. Um deles é a balança, que
anualmente é verificada, calibrada e fiscalizada pelo Instituto de Pesos e Medidas
(IPEM). De acordo com a última verificação, todas as balanças da Cocapec foram
aprovadas, e receberam o certificado de conformidade emitido pelo Instituto. Dessa
maneira, os produtores podem fazer as entregas de forma tranquila e garantida.

Cocapec marca presença no 2º Fórum
das Cooperativas Agropecuárias

E

vento aconteceu no início de abril em São Paulo/SP e reuniu conselho e
alta gestão (Presidentes, Diretores e Superintendentes) das cooperativas
agropecuárias de todo o país. Durante dois dias os profissionais discutiram sobre
os principais entraves para o crescimento sustentável e de volume de negócios
das maiores cooperativas do Brasil. A Cocapec foi representada pelo gerente
comercial José de Alencar Júnior, que ficou bastante impressionado com o evento
e o conteúdo discutido, em especial com a palestra da presidente do Ibisa, Monika
Bergamaschi, que falou sobre “Cooperativismo do Futuro: Empreendedorismo e
Presença Feminina.
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