Mala Direta
Básica
9912250045/2010-DR/SPI

COCAPEC

Ano 16 - Junho/Julho 2017 - nº 105 - COCAPEC / CREDICOCAPEC

Expansão do Núcleo
Cocapec Ibiraci/MG
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Uma cafeicultura forte e
sustentável resulta em
benefícios para todos
Como é bom ver nossa cooperativa crescer. Melhor ainda é saber que esse
desenvolvimento acontece de maneira consciente e em parceria com todos os nossos
cooperados. A nossa mais nova conquista é a ampliação do núcleo de Ibiraci/MG e
agora todos os nossos associados contam com uma moderna e funcional loja e novos
armazéns de insumos. Tudo isso melhorará, significativamente, a nossa capacidade de
atendimento, e entregaremos um serviço com ainda mais excelência. Vale lembrar que
estas melhorias foram decididas em conjunto, durante as nossas Assembleias, onde
sabiamente definimos por esses investimentos que farão muita diferença na cafeicultura,
não só da região de Ibiraci, mas para todos os cooperados da Cocapec.
A safra se encaminha para o fim, um ano de ciclo baixo ideal para nos organizarmos
melhor e nos preparar para uma maior produção em 2018. Porém, no quesito qualidade,
sempre é momento para se aperfeiçoar. A boa notícia é que a Cocapec está preparada
para trabalhar da melhor maneira possível os grãos especiais de seus cooperados, com
profissionais habilitados para fazer a pontuação e disponibilizar estes produtos no
mercado, e consequentemente obter, possivelmente, uma melhor remuneração.
Claro que produzir com qualidade tem tudo a ver com sustentabilidade. Focada nisso a
Cocapec é membro da Plataforma Global do Café, entidade internacional que atua para
que sejam aplicadas boas práticas agrícolas, em conjunto com as questões ambientais,
sociais e econômicas. O que reforça a preocupação da cooperativa em disseminar os
conceitos de que é possível ter uma cafeicultura forte e rentável, e ao mesmo tempo
proporcionar qualidade de vida para todos que nela atuam.
Estas premissas foram amplamente discutidas durante o I Fórum Mundial de Produtores
de Café, que aconteceu na Colômbia. Felizmente o Brasil tem uma posição de destaque
entre os países produtores, e é um exemplo para as demais nações. O que não nos
desobriga de termos uma visão macro de todo o setor, pelo contrário, é preciso ter este
conhecimento e principalmente contribuir com todos da melhor maneira possível.
Praticando o 7 princípio cooperativista, Interesse pela Comunidade, a Cocapec realizou
novamente o Dia de Cooperar, que aconteceu este ano no bairro Vicente Leporace, em
Franca/SP. Uma tarde inteira dedicado em falar sobre cooperativismo, união e saúde,
através de brincadeiras, jogos, o que atraiu crianças, jovens e adultos. O resultado foram
centenas de sorrisos e a sensação de dever cumprido.
No dia 28 de julho, comemoramos o Dia do Agricultor, ou seja, o nosso dia. Momento
para refletirmos sobre o nosso trabalho e principalmente para nos valorizar, pois somos os
responsáveis por produzir o que o ser humano mais precisa, o alimento. A CATI EDR Franca
realizou uma belíssima festa na cidade de Itirapuã/SP e homenageou 13 agricultores,
dentre eles muitos cooperados, o que nos deixa cheio de orgulho e satisfação.
Tivemos um período cheio de conquistas e realizações, tudo isso e muito mais você verá a
seguir nas páginas da Revista Cocapec, que reflete em palavras e imagens todo o trabalho
sério e dedicado, o verdadeiro compromisso da Cocapec.

Boa leitura.
Maurício Miarelli
Diretor Presidente
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Mercado de Commodities e os
Fundos de Investimento
Por: Adilson Sérgio Machado Júnior / Analista de Comercialização de Café

A

tomada de decisão sobre a comercialização de
café está cada vez mais difícil, uma vez que os
fundamentos de oferta e demanda, produção
e estoque, que deveriam influenciar de fato na
precificação do produto, parece fazer menos sentido ao
longo do tempo, e no mercado agrícola isto não tem sido
uma particularidade apenas do café.
Após a crise financeira americana de 2008, e uma demanda
considerável relacionada ao desenvolvimento econômico
de países emergentes, o mercado de Commodities se
mostrou muito rentável para os fundos de investimentos.
Commodities agrícolas como café, milho, soja e algodão
são negociadas em bolsas de valores assim como qualquer
ativo a exemplo de ações e moedas estrangeiras. Os fundos
são investidores que optam por negociar nestes mercados,
a fim de adquirirem maior rentabilidade sobre seu capital.
A rentabilidade deste tipo de negócios se dá não
necessariamente ao preço de cotação dos contratos, mas
sim ao seu alto nível de variação de preço em períodos
curtos de tempo. E no caso de commodities agrícolas
estas variações são mais acentuadas, uma vez que as
informações, em sua maioria, são especulativas quanto a
sua produção.
No entanto, estes investidores, não tem relação
nenhuma com o processo produtivo, seja no plantio ou
no processamento da atividade agrícola, portanto sua

intenção é negociar contratos em bolsas de valores para
maior rentabilidade financeira. Este princípio faz com que
estes agentes de mercado possam migrar seus recursos
para outros investimentos caso julguem ser mais rentável,
ou aumentá-los em Commodities caso não vislumbre
algo com melhor retorno. Tal prática é o que ultimamente
nos faz pensar se apenas notícias relacionadas à oferta e
demanda, estoque, produtividade dentre várias outras
relacionadas à produção e consumo, são de fato os únicos
fatores que temos que considerar ao analisar o mercado no
qual atuamos.
Atualmente, o mercado financeiro tem um peso
significativo na precificação das Commodities de modo
geral, pois este atua de uma maneira muito mais intensa
junto às bolsas de valores, e isto gera oscilações de preço
de forma significativa, cujo número de negociações de
contratos é consideravelmente maior do que a produção
total da Commoditie em questão. No caso específico do
café, o volume negociado na bolsa de Nova Iorque entre
os anos de 2009 e 2016 foi aproximadamente quatro
vezes maior que o da produção total do período, tal fator
acontece porque este tipo de transação não precisa ser
liquidada necessariamente com a mercadoria, neste caso o
café. É permitida a aquisição de um contrato que elimine as
obrigações dos fundos junto às bolsas, ou seja, a operação
se inicia e finaliza apenas com movimentação financeira
de contratos, portanto não há movimentação física da
Commoditie em questão.
Este volume de negociações significantemente maior
do que de fato é produzido, faz com que o mercado
tenha oscilações maiores do que o normal. Fatores
que podem gerar volumes consideráveis de negócios
são principalmente fatores especulativos relacionados
à produção e períodos de vencimento dos contratos
negociados junto a bolsas de valores. No entanto,
desdobramentos sobre economias de modo geral também
podem interferir diretamente na visão dos investidores,
e seu recursos podem ser alocados para outros tipos de
negócios totalmente alheios às Commodities agrícolas. O
gráfico a seguir mostra a forte correlação da movimentação
em massa destes recursos e a precificação do café.
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Preço de Café em Cents de U$/lb NY_ICE x Posição Fundos de Investimento

Fechamento Diário NY-ICE em U$ p/lb”

Total Contratos Fundos de Investimentos

Atualmente, observar o mercado de café apenas pelo aspecto produtivo não dará embasamento suficiente para a tomada de
decisão para comercialização da produção, é viável se atentar também as questão financeiras relacionadas a investimentos
de modo geral a fim de interpretar com mais clareza se oscilações muito intensas, independente de positivas ou negativas ao
produtor, são relacionadas realmente à análise básica de oferta e demanda ou movimentações em massa momentâneas de
fundos de investimento.
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Cecafé reúne a comunidade
cafeeira no 7º Coffee Dinner &
Coffee Summit
Fonte: cecafe.com.br

Octaciano Neto (secretário de agricultura do ES); Silas Brasileiro, (presidente executivo do CNC); Arnaldo Jardim (secretário de
agricultura do estado de SP); Maurício Miarelli (presidente da Cocapec); Silvia Pizzol,(assessora técnica do CNC) e Saulo Faleiros
(superintendente da Cocapec). Crédito foto: João Luiz/Secretaria da Agricultura de SP.

R

ealizado pelo Cecafé, a 7ª edição do Coffee
Dinner & Coffee Summit, reuniu toda a
comunidade cafeeira, exportadores, produtores,
cooperativas, indústrias, importadores de café
e as entidades que se relacionam com o agronegócio
do café, além de instituições financeiras, indústrias de
insumos agropecuários, empresas de logistica, corretoras,
transportes, etc.
A Cocapec esteve presente com os diretores Maurício
Miarelli e Alberto Rocchetti Netto, o superintendente Saulo
Faleiros, e o gerente Jandir de Castro Filho. De acordo com
os profissionais da cooperativa, o contato direto com todas
as empresas do setor foi uma excelente oportunidade de
estreitar relacionamento, fechar negócios e abrir novas
opções de mercado.
Além disso, o evento contou com um Fórum de
Discussão que trouxe temas relevantes ao comércio de
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café, como o cenário macroeconômico brasileiro, os
desafios no abastecimento global, a competitividade e
sustentabilidade do Brasil, além de demonstrar os novos
fluxos do comércio, visando gerar expectativas futuras e
ampliar a consolidação de liderança absoluta do país como
o maior produtor de café. A comitiva da Cocapec destaca
a abordagem de Fabiana D’Atri, economista do Bradesco,
que falou sobre as Perspectivas Macroeconômicas, e a de
Evaristo Eduardo de Miranda, da Embrapa Monitoramento
por Satélite, que apresentou o tema Atribuição, Ocupação
e Uso das Terras no Brasil.
A presença da Cocapec em encontros como esse fortalece
o nome da cooperativa dentro do setor, além de gerar
inúmeras possibilidades que trarão benefícios direto
aos cooperados e respresentatividade da região da Alta
Mogiana.
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Cafés especiais

compromisso com a qualidade

Departamento de café mostra como são trabalhados os grãos diferenciados dentro da Cocapec
A “quebra da xícara” deve ser feita 4 minutos
após a infusão, em seguida é retirada toda a
espuma para não interferir na prova.

A

qualidade dos cafés dos nossos cooperados é
algo consolidado, e uma verdadeira marca da
Alta Mogiana mundo a fora.

Porém, dentro de todos os milhares de lotes recebidos
anualmente pela Cocapec, existem aqueles excepcionais, e
que por sua vez têm um valor diferenciado à compradores
específicos em busca destes elementos, os chamados cafés
especiais.
Há muitos anos, a cooperativa vem incentivando seus
cooperados na busca de grãos com estas características.
Para isso, faz um trabalho de campo através da equipe
agronômica e colaboradores do departamento de café,
palestras pelo Comitê Educativo, cursos de capacitação
como os de pós colheita e classificação, tudo isso para
dar elementos para os produtores conseguirem um bom
resultado.
No Brasil, de acordo com informações da diretora executiva
da BSCA, Vanúsia Nogueira, foram consumidas em 2016
cerca de 1,2 milhão de sacas de 60 kg de cafés especiais,
em 2017 ainda não há projeções. Já em termos mundiais,
10
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o crescimento foi de 15%. Para se ter um parâmetro, o
consumo do produto convencional avançou entre 2 a 3%
nas duas circunstâncias. O que sinaliza um grande universo
a ser explorado. Já em relação às exportações, nos últimos
12 meses, foram embarcadas 4,8 milhões de sacas desses
grãos para os Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e
Japão, de acordo com o Cecafé.
Mas para que esse café chegue ao mercado, como ele é
trabalhado aqui na Cocapec? O caminho é bem complexo,
envolve muitos profissionais e claro, muito trabalho
e dedicação, tudo para entregar o melhor produto a
consumidores cada vez mais exigentes.
Com a safra atual ainda em andamento, vamos trabalhar
com dados já consolidados da colheita de 2016, quando o
recebimento foi recorde, assim como a produção nacional.
Sendo assim, no ano passado a Cocapec recebeu cerca de
20 mil lotes, o que originou um número igual de amostras
a serem analisadas.
Para todos os cafés que entram na cooperativa é feita
a chamada classificação/prova comercial, em que são
detectados os defeitos e o tipo de bebida. E é neste

momento que são identificados os cafés finos. O provador
ao notar durante a avaliação que um determinado lote
possui características que remetem aos grãos especiais
já o separa para que ele receba uma maior atenção para
confirmar estas propriedades.
Neste momento é colocado em prática o protocolo da
SCA (Specialty Coffee Association) para prova sensorial,
realizada pelos Q-graders da cooperativa (profissionais
habilitados para pontuar café), que seguem os seguintes
passos:

Uma outra maneira do cooperado caminhar junto com
a Cocapec nesta conquista é informar que aquele lote
entregue foi trabalhado de maneira diferenciada na
propriedade, e que por sua vez pode ser um café especial.
De acordo com o gerente de comercialização de café, Jandir
de Castro Filho “este é um mercado em franca expansão, e
a Cocapec possui total capacidade e estrutura para atuar
neste seguimento, com compromisso, transparência e
profissionalismo que os cooperados merecem”.

- Avaliação de apenas cafés com peneira 16/18;
- Torra com descanso de 8 a 24 horas;
- Temperatura da água a exatos 93 graus;
- A chamada “quebra da xícara”, mistura feita um tempo
após a colocação da água, deve ser 4 minutos após a
infusão;
Além disso, na prova propriamente dita, são avaliados 10
itens sensoriais, entre eles o aroma, a acidez, o corpo e a
doçura.
Vale ressaltar que toda a classificação/degustação é
concentrada na matriz em Franca/SP, para todos os tipos
de grãos.

Os 10 itens avaliados são anotados em uma planilha logo após a
avaliação. A soma das notas é a pontuação final do lote.

A Cocapec possui profissionais capacitados e recentemente
formou mais dois para aplicar o protocolo da SCA, os
Q-graders, são eles: Higor Brotifixi e Eduardo Vioto. Eles
participaram de um curso de 5 dias em Belo Horizonte/
MG e passaram por todas as provas necessárias, e hoje
estão habilitados a pontuar os cafés na cooperativa além
de poderem julgar amostras em diversos concursos de
qualidade.
Após o trabalho desses colaboradores, entra a equipe
comercial para buscar compradores no mercado. A cada
safra a Cocapec tem conseguido novos clientes, além de
melhor remuneração por saca. Um exemplo de um bom
trabalho do departamento é a comercialização para a
gigante italiana illy caffè, que comprava apenas cereja
descascado de outros locais, mas a cooperativa, devido à
qualidade dos grãos e o trabalho desenvolvido, conseguiu
vender na modalidade natural.

Na degustação são identificadas as características que torna aquele café
especial como os achocolatados, caramelados e frutados.

Hoje, o setor possui diversos mecanismos para encontrar
este nicho de mercado. A participação em importantes feiras
internacionais é um dos caminhos, e os profissionais da
área têm atuado fortemente neste tipo de relacionamento
direto. Além disso, muitas torrefadoras e cafeterias
procuram a Cocapec com necessidades específicas de
produtos, por encontrarem nela um fornecedor sério,
constante e representativo da região da Alta Mogiana.
A Cocapec investiu recentemente na formação de mais dois Q-graders
que já estão aptos a trabalhar com estes tipos de grãos.
R E V I S TA C O C A P E C - J U N / J U L 2 0 1 7
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Plataforma Global do Café
reúne esforços na busca por
café sustentável
Texto adaptado da Plataforma Global do Café

estratégias e valida iniciativas, e Grupo de Trabalho Brasil
(GTB), instância técnica, responsável pela proposição e
desenvolvimento das ações. A coordenação do Programa
Brasil e o secretariado da Plataforma no país cabem à
empresa P&A. Os projetos no Brasil são implementados
por meio de uma ampla rede de parceiros e com uma
abordagem participativa e colaborativa.
O café é a cultura agrícola que mais progrediu em direção
à sustentabilidade, com o Brasil na linha de frente. Porém,
os desafios sistêmicos continuam, nos aspectos ambiental,
social, econômico e de mercado. “É necessário promover
a sustentabilidade de forma mais palatável e tangível”,
frisou a diretora executiva da GCP Annette Pensel. De fato,
desmistificar o senso comum de que ser sustentável é
difícil e impraticável é um desafio constante da GCP.

A

Plataforma Global do Café (GCP, da sigla em inglês)
é uma associação internacional multistakeholder
(partes interessadas) com mais de 200 membros
de todos os segmentos da cadeia produtiva do café e
atuação em 8 países produtores que desenham suas
próprias estratégias no campo da sustentabilidade. A GCP
tem como visão um setor cafeeiro sustentável que ofereça
boas condições de vida para agricultores e trabalhadores
e assegure sua permanência futura na atividade enquanto
protege os recursos naturais. No Brasil, onde está mais
consolidada e atuante, ela age via Conselho Consultivo
Nacional (CCN), instância política que estabelece
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No país, o Programa Brasil de Sustentabilidade da
GCP determinou, em um processo participativo
com representantes da cadeia, indicadores e itens
fundamentais para a prática no campo, que compõem o
Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC), e conta com
diversos parceiros, dentro da cadeia cafeeira, para fazer sua
mensagem chegar ao produtor, bem como convencê-lo.
“O intuito não é competir com outras ações em curso pela
atenção dos produtores. Mas alinhar o discurso, incentivar
que indicadores comuns sejam aplicados ao máximo,
para depois podermos medir seus resultados”, esclareceu
Carlos Brando, diretor da P&A, que coordena o Programa
no Brasil.
A Cocapec é uma das entidades membros e recebeu
recentemente o certificado. No ano passado foram
formadas pela cooperativa duas turmas do programa
“Produtor Informado” em que aprenderam sobre as 11
áreas temáticas, além da capacitação da equipe técnica,
ambos embasados no CSC.
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Cocapec participa do 1º Fórum Mundial de
Produtores de Café que discutiu os desafios
para a cafeicultura
Texto com informações de P1 / Ascom CNC

O

s maiores nomes da cafeicultura mundial se
reuniram entre os dias 10 e 12 de julho em Medelín
na Colômbia para o 1º Fórum Mundial de Produtores
de Café.
Atualmente, a cafeicultura tem enfrentando grandes
desafios, como a sustentabilidade econômica do produtor,
produtividade, volatilidade do preço internacional,
mudanças climáticas e o aumento da demanda para
mais de 50 milhões de sacas nos próximos 10 a 15 anos.
Esses foram os assuntos discutidos com os especialistas,
mostrando a responsabilidade de todos que fazem parte
da cadeia, do produtor até o consumir final.
A programação foi intensa durante os 3 dias de evento,
contando com palestras, painéis e mesas de trabalho. Ao
final, chegou-se a conclusão de que a rentabilidade da
atividade cafeeira em muitos países produtores apresenta
uma situação crítica, passando inclusive por períodos
de déficit. A consequência disso é que, no médio prazo,
uma crise caracterizada pelo declínio estrutural na oferta
mundial de café, com o consequente reflexo no nível
de vida dos produtores e na estabilidade social em suas
regiões, enquanto a demanda mundial continuará a crescer,
sem ser atendida, gerando desequilíbrios indesejáveis no
mercado que podem comprometer a sustentabilidade da
cadeia global, é o que observa Silas Brasileiro, presidente
executivo do CNC, e um dos oradores do Fórum. A diretora
executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA
– sigla em inglês), também foi uma das palestrantes.

do Norte, Europa e Ásia. Para acessar o documento na
íntegra, utilize o QR Code no final desta matéria.
Todas essas discussões foram acompanhadas com
participação ativa dos diretores da Cocapec Maurício
Miarelli e Carlos Sato. O presidente Maurício Mairelli,
destacou que o Fórum foi uma oportunidade para o setor
produtivo cobrar os outros elos da cadeia, principalmente
a indústria e o comércio, “o produtor e o consumidor são
as partes mais importantes de todo o processo, e hoje o
cafeicultor está sem garantia de renda, e em contrapartida
Foto: Divulgação

Um dos momentos mais produtivos foi a realização das
mesas de trabalho em que grupos diversificados discutiram
e propuseram soluções para melhoria da cafeicultura.
Foto: Divulgação

Um dos caminhos apontados no Fórum é a elaboração, com
todos os agentes da cadeia global do café e com o apoio
da Organização Internacional do Café (OIC), de um Plano
de Ação, que deverá partir da problemática enfrentada por
cafeicultura de diversas regiões como: baixíssimos níveis de
preço para o produtor; adaptação às mudanças climáticas;
escassez de mão de obra e dificuldade de sucessão das
propriedade.
Para o desenvolvimento das ações será formado um comitê
com representantes de associações de todas as áreas
produtoras, além de representantes da indústria da América
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O presidente executivo do CNC, Silas Brasileiro (o 3ª da esq. para
dir.) foi um dos palestrantes e falou sobre a Sustentabilidade
Econômica do Produtor de Café.

é o lado mais exigido, seja pelas certificações, leis e até
mesmo veículos de imprensa, e é preciso dividir melhor
todas essas responsabilidades”.
Aproveitando a oportunidade, a comitiva brasileira,
formada por membros da Cocapec, CNC, Cooxupé,
Coopama, Minasul e Fundação Procafé, conheceu um
pouco do funcionamento da cafeicultura colombiana.
Para isso visitou inúmeras fazendas, de pequeno e grande
porte, onde viram o processo produtivo, destacando
como principais desafios a mão de obra e a migração dos
jovens para outras atividades, e o controle fitossanitário
da broca e ferrugem. Esteve no roteiro também o CNCafé,
importante instituto de pesquisa e extensão rural, trabalho
equivalente a Embrapa Café, na busca por melhoramento
genético e erradicação de pragas e doenças. Completando
a viagem, os participantes visitaram uma cooperativa
onde conheceram as formas de comercialização do café.

Fotos: Marcelo Jordão

Todos os países produtores estiveram presentes, além de
profissionais que fazem parte de outros elos da cadeia
cafeeira.

Maurício Miarelli faz uma avaliação da ida à Colômbia,
“é muito importante conhecer outras realidades e
principalmente ver que a nossa condição de trabalho
é muito boa e muito mais fácil frente a outros países,
o que não significa que devemos ficar acomodados. É
fundamental que todo o sistema produtivo esteja unido
para que a cafeicultura, que é uma atividade riquíssima,
seja verdadeiramente sustentável para todos que dela
fazem parte”.

Acesse o Documento
Final do Fórum

A comitiva formada pela Cocapec e outras entidades, visitaram
fazendas e associações para conhecer os atuais trabalhos da
cafeicultura colombiana.
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Programa de Visitas Cocapec
proporciona experiência única
com a cafeicultura

N

os últimos tempos, tem aumentado a procura
de diversas instituições em visitar a Cocapec. O
trabalho com a segunda bebida mais consumida
no Brasil (só perdendo para água) tem despertado
o interesse e a curiosidade do processo do café após ele sair
da propriedade e chegar até a xícara.

Alunos da Pós graduação da Unesp Jaboticabal
conhecem a Cocapec.

O roteiro percorre os setores chaves como laboratório
de análises de folha e solo, torrefação, usina, sistema de
recebimento e armazenagem em granilização, todos com
explicações dos colaboradores que atuam na área, que
falam um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido no
local.
A visita se encerra na classificação/degustação de café.
Neste momento os grupos conhecem os diversos aspectos
de uma amostra, como as principais características, as
diferença entre os tipos de padrões e peneiras que existem.
Na degustação são apresentados os aspectos sensoriais
como aroma e sabor, extraindo das xícaras as características
que a bebida tem.

Para complementar os conhecimentos de uma disciplina,
turma do 3º ano do ensino médio do COC Franca, veio a
cooperativa conhecer os processos.

Na copa, as comitivas apreciam os cafés que tiveram
oportunidade de conhecer o processo de industrialização.
Muitos, encantados com o sabor, aproveitam para adquirir
e levar para casa a qualidade dos cafés da cooperativa.
A Cocapec, por ser referência em cafeicultura na região,
já está incluída no calendário anual de ações de diversas
instituições, o que deixa a cooperativa muito honrada, pois
tem o maior prazer em mostrar como é bom trabalhar com
o café.

16
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Pelo 2º ano consecutivo, a Cocapec recebe professores do
projeto “Agronegócio na Escola” da ABAG/RP.

CNC homenageia
Márcio Lopes de Freitas
Texto adaptado do Balanço Semanal CNC de 03 A 07/07/2017

Márcio Lopes recebe a homenagem do CNC ao lado de importantes lideranças da cafeicultura nacional.
Foto: Paulo A. C. Kawasaki.

O

presidente da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas, foi
homenageado pelo Conselho Nacional do
Café (CNC), durante a reunião da entidade, que
aconteceu no mês de julho, na cidade de Ribeirão Preto/SP.
Márcio Lopes, que também é cooperado da Cocapec,
recebeu a honraria por conta da parceria demonstrada na
execução de políticas privadas e por sua capacidade de
desafiar as lideranças do setor na busca por uma cafeicultura
mais sustentável e justa aos produtores organizados em
cooperativas.

Silas Brasileiro, presidente do CNC, cita que, convicto de seus
posicionamentos, “o amigo Márcio tem sido fundamental
para o bom exercício do setor cooperativista no Brasil,
prestando, com profissionalismo e especial atenção,
muitos préstimos para o avanço do setor produtivo do café,
atividade a que também se dedica”.
Acompanharam a homenagem a Márcio Lopes o presidente
da Cocapec, que também é coordenador do CNC, Maurício
Miarelli, o presidente da Cooxupé Carlos Alberto Paulino da
Costa, da diretora da BSCA Vanúsia Nogueira e do consultor
de agronegócios do Sescoop/SP Pedro Silveira.

O CNC enalteceu que o presidente da OCB é exemplo de
liderança que, com sua competência, contribui para o
fortalecimento do cooperativismo brasileiro e, de forma
dedicada, da cafeicultura nacional.
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17

ESPECIAL

Mais de 400 pessoas celebram o
Dia do Agricultor em Itirapuã/SP

D

esde 2011 a CATI EDR Franca, Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral Regional Agrícola
de Franca, promove um grande evento em
homenagem ao Dia do Agricultor, comemorado
no dia 28 de julho.
Este ano, a celebração, que é itinerante, aconteceu no
município de Itirapuã/SP com a presença de mais de 400
pessoas, entre produtores e familiares, políticos e lideranças
da agricultura. O objetivo da confraternização, de acordo
com o diretor da CATI, Pedro Avelar, é homenagear o
produtor rural através de um representante de cada
uma das 13 cidades que compõem a área de atuação da
Coordenadoria.
Dos 13 nomes escolhidos para representar suas cidades,
escolha essa feita em conjunto com as respectivas
prefeituras e técnicos da CATI, 8 são cooperados da Cocapec.
A expressiva representação dos associados foi exaltada pelo
presidente Maurício Miarelli, no seu discurso na cerimônia
de abertura. De acordo com o dirigente da cooperativa,
os cafeicultores foram escolhidos pela sua dedicação
na atividade. Ele fez ainda uma observação especial ao
cooperado Motomu Shirota, que foi o representante de
Itirapuã/SP, cidade sede, “O Motomu é um produtor sempre
preparado, sempre disponível a ajudar seus vizinhos, além
de ser uma cooperado exemplar, participativo, fiel e acima
de tudo idealista desde a criação da Cocapec, ele tem um
papel muito importante dentro da cooperativa”, finalizou.
Ainda dentro dos discursos de abertura, Adolfo Benedetti

18
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Mais de 400 pessoas participaram da festa que
comemorou o Dia do Agricultor.

A exposição de máquinas e implementos ficou bastante
movimentado durante o evento.

Maurício Miarelli compôs a mesa na cerimônia de abertura e
parabenizou todos os agricultores.

Neto, representou o secretário de agricultura do Estado
de São Paulo, Arnaldo Jardim destacando o trabalho
realizado pela CATI na região junto aos produtores e
ressaltou que é a agricultura que está fazendo diferença
na economia do Brasil. Já o prefeito da cidade anfitriã,
Rui Gonçalves, além de parabenizar os agricultores,
reforçou o papel do cooperativismo, principalmente em
tempos difíceis, “ninguém faz nada sozinho, temos que ter
união”. Encerrando as falas, o diretor da CATI Pedro Avelar
relembrou que o Dia do Agricultor foi um Decreto de
Lei nº 48.630, de 27 de julho de 1960, em comemoração
ao aniversário de 100 anos da fundação do Ministério da
Agricultura. Pedro afirmou que a intenção da CATI é sempre
realizar o evento “temos que fazer essa comemoração,
o agricultor luta todos os dias, é vulnerável ao clima e as
condições de preços, e tudo isso não é fácil, então é preciso
celebrar este profissional”.
A Cocapec foi uma das colaboradoras da realização do
evento, e marcou a presença com a Bioisca e com o Senhor
Café servindo o espresso a todos os presentes, o que foi um
sucesso. Além disso, na área externa ao espaço, foi montada
uma feira com máquinas e implementos, e a cooperativa
demonstrou seus principais equipamentos agrícolas na
mecanização da cafeicultura.
Todos os homenageados receberam um kit da Cocapec
e um quadro com uma imagem do Morro da Cabecinha
localizado em Itirapuã/SP, durante uma queimada,
oferecido por Motomu Shirota. Em entrevista ele se disse
bastante emocionado com a homenagem, mas o objetivo
da foto é mandar uma mensagem para todos os produtores
“é preciso ver essa imagem e respeitar a natureza, ela que
sabe tudo”.
Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem
póstuma ao produtor e também cooperado, Irineu de
Andrade Monteiro, de Patrocínio Paulista. Sua esposa e
filho, receberam a placa com a congratulações oferecidas
pela CATI.

Simoni Goldman do Sebrae apresentou uma palestra
sobre Empreendedorismo Rural.

O cooperado Motomu Shirota, representante da cidade
anfitriã, foi imensamente aplaudido ao receber a
homenagem.

A cooperada de Jeriquara/SP, Valdete Maria Malta Rodrigues,
foi uma das duas representantes femininas na celebração
que recebeu o reconhecimento.

Os presentes também
conheceram um pouco
mais da Bioisca.
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PRODUÇÃO ANIMAL

Carrapatos podem transmitir
doenças aos homens e animais
Fonte: Wikipédia

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

C

arrapatos existem no reino animal há milhões de
anos. Alguns registros fósseis sugerem sua existência
há pelo menos 90 milhões de anos. Encontramse por toda a Terra, se alimentam de sangue, são,
portanto, hematófagos e grande disseminadores de muitas
doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e
riquétsias, transmitindo doenças ao homem e animais.
Possuem uma carapaça de quitina (encontrada em todos
os artrópodes) formando o exoesqueleto, bem resistente e
firme em relação a sua pouca espessura.
Cientificamente são classificados em duas famílias: Ixodidae
e Argasidae. Carrapatos da família Argasidae normalmente
não permanecem aderidos ao hospedeiro por períodos
prolongados, ou seja: só procuram o animal ou o homem
(hospedeiro) para se alimentar. Podem ficar por longos
períodos em jejum, até por mais de um ano, aguardando
a oportunidade de se alimentar. Diferentemente os
carrapatos da família Ixodidae permanecem longo tempo
sobre seus hospedeiros.
Carrapatos mais comuns no Brasil e doenças transmitidas
por eles:
*Carrapato de boi – nome científico: Boophilus microplus =
transmite ao gado, principalmente ao bezerro a babesiose
(causada por um protozoário – babesia) e também a
anaplasmose (causada por uma bactéria/riquetsia –
anaplasma). Ambas são consideradas um só complexo
de enfermidade denominada Tristeza Parasitária ou
piroplasmose.
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*Carrapato de cavalo - nome científico Amblyomma
cajennense = Na forma de larva é chamado de micuim e
quando adulto é conhecido como carrapato Estrela. Em
alguns locais é chamado de Rodoleiro. Parasita o homem,
mamíferos domésticos e silvestres e também as aves.
O micuim está nos pastos no período de março a julho.
Pode ficar até 24 meses sem se alimentar, esperando um
hospedeiro. No homem causa terrível coceira e inflamação
que pode durar mais de um mês.
É o principal vetor da febre maculosa no homem, doença
febril aguda de gravidade variável, causada por uma
bactéria (Rickettsia ricketsii). Esta doença ocorre de forma
súbita, acompanhada de febre alta, dores de cabeça e dores
musculares. Geralmente, no quarto dia surgem manchas
róseas nas extremidades, em torno dos punhos e tornozelos,
tronco, face, pescoço, palmas das mãos e solas dos pés.

O carrapato do cavalo, também conhecido
como estrela ou rodoleiro, é um dos mais
comuns no Brasil.

Um dos problemas mais graves no diagnóstico da febre
maculosa está na semelhança dos seus sintomas iniciais
(febre, dor de cabeça e dores musculares) com os de
outras doenças mais comuns como a gripe. Isto faz com
que as pessoas muitas vezes não procurem o tratamento
adequado no início do processo, e a doença evolua para um
quadro mais grave. Cerca de 80% dos indivíduos com forma
grave, se não diagnosticados e tratados a tempo, evoluem
para óbito.

Outra doença transmitida por este carrapato,
diagnosticada pela primeira vez no país em 1992, a
doença de Lyme brasileira é causada pela Borrelia
burgdorferi, uma bactéria que pode apresentar
variações genéticas conforme a região em que
se encontra. De notificação obrigatória, já foram
detectados casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e no Rio Grande do Norte
Alguns roedores são reservatórios naturais da bactéria,
transmitida por carrapatos do gênero Ixodes e, em
especial, pela espécie Amblyomma cajennense.
*Carrapato de galinha-nome científico Argas miniatus
= transmite aos galináceos a bouba aviária, doença
infecciosa semelhante à sífilis.
*Carrapato vermelho – nome científico: Rhipicephalus
sanguineus = típico de cães e gatos. Quando adultos
aderem na pele, entre os “dedos” dos membros (coxim
plantar), pescoço e as orelhas do cão. Sobem pelas
cercas, muros e espalham-se pelo canil, casa e outras
instalações. Na cidade é mais fácil controlá-los.
Atualmente em nossos dias a quantidade de cães
doentes com Erliquiose é imensa. Esta doença, infectocontagiosa chamada também de Tifo canino, causada
principalmente pela Ehrlichia canis, transmitida pela
picada do carrapato vermelho do cão ou por transfusão
sanguínea de um animal infectado para outro sadio.
Sua incidência vem aumentando significativamente
nos últimos anos em todas as regiões do Brasil.
Após picada pelo carrapato infectado, a doença pode
aparecer em até 21 dias. Os sinais clínicos são variáveis, e
os proprietários mais desatentos podem não perceber o

A imagem mostra um carrapato fêmea
parasitando o cão.
início da doença. Na fase aguda a riquetsia se multiplica
dentro das células de defesa do organismo localizadas
em linfonodos, baço e medula óssea, tornando
esses órgãos aumentados de volume. Pode ocorrer
destruição de hemácias e principalmente plaquetas
causando anemia e trombocitopenia (baixa do número
de plaquetas no sangue – responsável pela hemostasia
ou coagulação). Devido a rápida multiplicação da
bactéria no sangue há um grande aumento dos
sintomas durante o progresso da enfermidade como:
febre, perda de apetite, falta de ar, manchas vermelhas
na pele, sinais oftálmicos e neurológicos também
poliartrite.
Complicando mais, na fase sub-clínica, podem
desaparecer alguns sintomas, mas aparecem outros,
como: depressão, hemorragias (principalmente nasal),
edema de membros e palidez das das mucosas. A
doença passa para a fase crônica, com sinais atenuados,
porém o animal fica apático, caquético e com
possibilidade de outras infecções secundárias.
O tratamento quanto mais rápido for realizado
responde bem à doença. A doxiciclina é o antibiótico
de preferência, além do tratamento de suporte como
fluidoterapia, protetores gástricos e hepáticos. Às vezes,
há necessidade também de transfusões sanguíneas.
Durante o tratamento não se deve oferecer leite e
derivados ao animal, pois estes podem agir inativando
a ação do antibiótico.

A fêmea do carrapato pode colocar milhares de
ovos de uma só vez

Lembrando que a erliquiose, na última década,
tem sido identificada como causa de morbidade e
mortalidade nos animais e no homem, representando
uma importante zoonose, em decorrência da maior
exposição humana a locais onde a presença de
carrapatos se faz presente e em regiões onde a erliquiose
canina é enzoótica (MORAES et al., 2004; SAITO,2009).
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O desenlace da faixa foi feito pelo
vice-prefeito de Ibiraci Alvim Alves
Garcia e pelo presidente da
Cocapec Maurício Miarelli.

Expansão do núcleo de Ibiraci

inaugura uma nova era na cafeicultura local

U

ma loja de 1200m², e mais 2 armazéns
compartilhados entre peças, produtos veterinários,
fertilizantes e defensivos agrícolas, aumentando
de 4 a 5 vezes o tamanho da área construída. Essa é toda
a estrutura que os mais de 500 cooperados de Ibiraci e
região terão a sua disposição a partir de agora.

da Cocapec para Ibiraci foi uma verdadeira revolução,
nesses quase 14 anos aumentamos a área de café em
106%, a produção média era de 22 sacas por hectare, hoje
está em mais de 33 scs/ha, a produção média saltou de 164
mil sacas para 364 na última safra e o recebimento de café
foi de 70 mil sacas para 311 mil sacas em 2016”, finaliza.

A inauguração aconteceu no dia 7 de agosto e contou
com a presença de toda a diretoria da Cocapec e Sicoob
Credicocapec, políticos locais, membros do conselho
administrativo e fiscal, cooperados e colaboradores.

O vice-prefeito de Ibiraci, Alvim Alves Garcia, representou
o prefeito Tonin Garcia na inauguração e destacou a
continuidade da parceria, “esta inauguração demonstra a
valorização da nossa produção e do município de Ibiraci
pela Cocapec, com a qual temos um relacionamento
exemplar, o que só fortalece o nosso compromisso de
parceria com o produtor rural”.

O presidente da Cocapec Maurício Miarelli, durante sua
fala na cerimônia de abertura, destacou a importância
da participação do cooperado “o nosso objetivo é
melhorar sempre, mas fazer isso com a participação, o
que é fundamental em uma empresa coletiva, todos, sem
exceção, precisam dedicar um pouco do seu tempo à
cooperativa”. Miarelli continuou fazendo uma comparação
entre os números de 2003 quando houve a incorporação
da Comapil pela Cocapec, e os dados mais atuais, “ a vinda
22
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O cooperado de Ibiraci Cyro Antônio Ramos, faz parte dos
conselhos administrativos tanto da Cocapec quanto do
Sicoob Credicocapec também fez o uso da palavra, e iniciou
falando de amizade e de suas responsabilidades “hoje eu
me dirijo aos meus amigos, pois quem não tem amigos
não tem nada, eu tenho a responsabilidade de representar

os cooperados de Ibiraci em duas cooperativas e fez parte
das minhas atribuições falar das nossas necessidades
como loja, estacionamento entre outros. Tivemos que ter
paciência, pois outros núcleos da nossa cooperativa tinham
demandas mais urgentes para serem sanadas, mas hoje os
nossos anseios foram atendidos, estas instalações são de
todos, façam bom uso” recomendou o conselheiro. Cyro
finalizou já divulgando novos investimentos na unidade
“ano que vem, antes da colheita estaremos inaugurando
um novo armazém de café”.
A coordenadora do núcleo Mara Rúbia Cintra Neves
proporcionou o momento mais emocionante do evento.
Com lágrimas nos olhos, Mara Rúbia fez um retrospecto
e destacou os principais desafios em seu discurso, “essa
obra é uma conquista, todos tiveram participação, direta
ou indireta. Há 14 anos a Cocapec reconheceu o nosso
potencial regional e após a incorporação da Comapil nasceu
o núcleo de Ibiraci. Iniciamos o nosso trabalho e a Cocapec
já chegou inovando com operações nunca vistas antes,
começaram a surgir modalidades de troca, venda futura e
ao longo do tempo investimentos foram necessários como
usina de rebenefício, loja, granelização, entre outros. Nossa
cafeicultura evoluiu e a tão esperada melhoria finalmente
aconteceu, todos os detalhes que estamos inaugurando,
hoje, foram pensados em vocês cooperados, mas essa

A coordenadora do núcleo Mara Rúbia Cintra Neves
não segurou a emoção ao falar dessa nova conquista.

Cerca de 300 pessoas acompanharam de perto a
inauguração das obras.

O presidente Maurício Miarelli iniciou os
discursos destacando a importância da
participação do cooperado na cooperativa.

O vice-presidente da Cocapec e presidente do
conselho de administração do Sicoob Credicocapec,
Carlos Sato, destacou a agilidade que as novas
instalações proporcionarão.
estrutura precisa de vida, nosso maior patrimônio está
nas pessoas, cooperados e colaboradores, nossa essência
são vocês, o motivo da nossa existência”, sob aplausos a
coordenadora encerrou a rodada de falas oficiais.

Uma celebração religiosa abençoou as novas
instalações.

Com a expansão, a nova loja abriga área de atendimento
aos cooperados e clientes, assistência agronômica e
veterinária, classificação/degustação de café e um PA
do Sicoob Credicocapec. Já os armazéns com insumos
já possuem o sistema de verticalização, permitindo
a acomodação de mais produtos de forma segura, o
que resulta em um maior estoque e disponibilidade de
mercadoria aos produtores. A nova estrutura oferecerá
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mais conforto e um melhor atendimento. É o que destaca
o cooperado Airan Carrijo Cintra “vai melhorar muito o
atendimento, o ambiente é agradável para buscar os
produtos que precisamos, essa estrutura é um reflexo de
como a cooperativa impulsionou nossa cafeicultura”.
Já Mamede de Oliveira Rodrigues reforçou o
cooperativismo, “para crescer temos que ter união, tudo
isso era uma necessidade muito grande e conseguimos
juntos, e espero que em pouco tempo teremos que
aumentar ainda mais”. Outro associado, Laudelino Alves do
Nascimento, ficou bastante intusiasmado ao conhecer as
novas instalações” está uma maravilha, tudo 100%, Ibiraci
merece, estou muito satisfeito”.

Uma agradável confraternização tomou conta
da loja após a cerimônia oficial.

Com a inclusão da nova área a unidade salta de pouco
mais de 20.000 m² para quase 30.000m², possibilitando
futuras ampliações como armazéns de café.
Vale lembrar que todo o trabalho foi realizado com recursos
próprios, aprovados em Assembleia Geral Ordinária pelos
cooperados.

O descerramento da placa inaugural foi feito pela
coordenadora Mara Rúbia Cintra Neves e pelo diretor
Alberto Rocchetti Netto.

Devido ao crescimento da
cafeicultura de Ibiraci, a antiga
instalação ficou pequena para
atender as necessidades dos
cooperados.

O núcleo ganhou mais de 3000 m² de área construída,
compreendendo loja e mais dois armazéns de insumos.

Conheça mais sobre Ibiraci/MG
O núcleo da Cocapec em Ibiraci é o mais jovem, e
completará 14 anos em 2017. A sua instalação aconteceu
depois da incorporação com a Comapil em 2003, e de lá
para cá mudou completamente a cafeicultura da região.
Hoje o município, com pouco mais de 13 mil habitantes,
de acordo com a estimativa do IBGE, conta com 23% de
sua área destinada a produção de café e são cultivados em

24

R E V I S TA C O C A P E C - J U N / J U L 2 0 1 7

altitude que variam de 700 a 1300 metros. A produtividade
média é de 30 scs/ha, considerada excelente, assim como
a qualidade da bebida, conseguida de forma natural por
conta de todos os aspectos.
Para a Cocapec é uma honra fazer parte da cafeicultura
desta localidade e com certeza, através das melhorias
entregues, os produtores terão uma nova experiência
na cooperativa, e isso refletirá no trabalho de todos no
campo. Isso é o cooperativismo trabalhando por resultado.
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Uma Florada mais saudável
para uma colheita mais
produtiva

Paulo Roberto Martins Pimenta
Engenheiro Agrônomo/Uniagro

Ela ocorre em folhas, ramos, flores e frutos, ou seja,
praticamente em toda a planta, sendo que a penetração
do fungo pode ocorrer no ponto de abscisão (queda) das
folhas, em desfolhas causadas por doenças e pragas e
através de ferimentos. Atualmente essa doença encontrase distribuídas em todas as regiões cafeeiras, com destaque
para as áreas de elevada altitude (acima de 900 metros)
como a Alta Mogiana, com presença de ventos frios e
alta umidade relativa do ar. Pode causar graves prejuízos
que decorrem da redução da área foliar, morte de ramos
produtivos, queima de inflorescências, queda de frutos e
superbrotamento.

A phoma é facilmente identificada nas folhas
pois sua marca é muito semelhante a uma
impressão digital.

M

aior produtor e exportador mundial de
café, o Brasil tem papel de protagonista no
abastecimento e no equilíbrio da relação entre a
oferta e a demanda internacional. Somos especialistas na
produção do grão. O segredo dessa liderança passa pela
excelência do manejo de pragas e doenças, que afetam
diretamente a produtividade do cafeeiro.
Dentro do manejo de doenças, o segmento de florada é
de extrema importância, pois é a primeira oportunidade
para proteger o potencial produtivo da lavoura. Nessa
fase, a principal doença que deve receber total atenção
do cafeicultor é a Mancha de Phoma, causada pelo fungo
Phoma sp.
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Ao analisarmos o período de infecção da Mancha de Phoma
com a doença mais conhecida do cafeeiro, a ferrugem,
percebemos o alto potencial destrutivo da primeira, veja:
Mancha de Phoma: estando as condições favoráveis para
o desenvolvimento do fungo, 6 dias já são suficientes para
que haja a penetração e apareça os primeiros sintomas da
doença.
Ferrugem: todo esse processo ocorre em 25 dias.
Isso limita bastante o tempo da tomada de decisão que o
cafeicultor tem para proceder com o controle eficiente da
doença, sendo este um fator crítico para o sucesso.
O controle químico é oneroso, entretanto, ele é
indispensável e deve ser recomendado de forma
preventiva, em locais onde ocorrem chuvas contínuas,
temperaturas baixas durante o período de florescimento
e início da frutificação. Com a atual instabilidade climática

e evolução rápida da doença, as pulverizações com
fungicidas específicos devem ser realizadas em média
de três a quatro vezes de acordo com a recomendação
técnica.
Outras doenças que também podem acontecer na florada,
porém com menos expressão, são a Antracnose e a Mancha
Aureolada, que pela lesão na folha pode ser confundida
com a Phoma.
Para um tratamento completo e bem sucedido é de
extrema importância a integração de métodos, como a
instalação de quebra-ventos e a nutrição equilibrada do
cafeeiro e, para isso, certamente o acompanhamento de
um profissional habilitado na área.

A phoma também atinge os frutos em vários
estágios, incluindo o da granação.

“

A principal doença
que deve receber
total atenção do
cafeicultor é a
Mancha de Phoma

”

Deve se ter cuidado ao
identificar a Mancha
Aureolada pois ela é muito
semelhante ao ataque de
Phoma na folha.
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Matéria orgânica
Recurso eficiente e acessível
ao produtor

A

matéria orgânica é composta por moléculas
orgânicas que resultam dos seres vivos e que
podem ser encontrados nas raízes, nos animais,
nos organismos mortos e nos restos de alimentos, sendo,
portanto, todo resíduo de vegetais e/ou animais existentes
no solo, no qual é descrito da seguinte forma:

Roberto Nakamura – Engenheiro Agrônomo/Uniagro

- 45% do solo é composto por minerais;
- 25% pelo ar;
- 25% pela água;
- 5% pela matéria orgânica.
Apesar de seu percentual ser menor no solo, tem suma
importância para fertilidade e consequentemente a maior
produtividade agrícola.
A matéria orgânica tem poder de influenciar positivamente
as características físicas, químicas e biológicas, no qual este
conjunto é fundamental para a manutenção da capacidade
produtiva dos solos. Na participação física ela reduz a
densidade aparente, proporcionando maior agregação
das partículas do solo, melhorando a estruturação pela
ação do húmus, aumento da aeração, drenagem e
capacidade de retenção de água. Na parte química, ela
está diretamente relacionada à fertilidade do solo, por ser
uma fonte de macro e micro nutrientes, regulação do pH,
além de aumentar a capacidade de retenção de nutrientes
evitando suas perdas. Biologicamente, adicionando a
matéria orgânica ao solo, colocamos também uma grande
quantidade de micro organismos vivos, o que além de ser
benéfico é uma retenção indireta de nutrientes diminuindo
a lixiviação.
Visando aumentar o teor de matéria orgânica no solo pode
ser realizado a adubação orgânica, sendo os mais comuns
a aplicação de estercos (bovinos, aves e suínos), compostos
orgânicos, adubação verde e o uso de cobertura morta, que
podem ser provenientes da lavoura (palha de café, bagaço
de cana, etc). Lembrando sempre que a quantidade a ser
aplicada deve ser de acordo com a fertilidade do solo e
com o material orgânico a ser utilizado. O ideal é buscar
sempre a recomendação de um profissional.
28
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Preparação da matéria orgânica na
fazenda para ser utilizada na lavoura.

A “chegada do cisco” é um procedimento com
excelente custo/benefício.

A matéria orgânica colabora também para
revigorar a lavoura quando essa apresenta alguma
deficiência.

A palha do café é uma importante fonte de
nutrientes pois ela absorve todos os compostos
no momento de formação do fruto.

Além da palha de café, um procedimento não tão comum
entre os produtores, e a volta do “cisco”, material vegetal
(resíduos de folhas, galhos quebrados e outros materiais)
do centro da rua para debaixo da saia do café, já que através
do recolhimento mecanizado, este material é removido
debaixo da saia para o centro da rua e nem sempre é
realizado esse retorno. Em análise feita deste material
(Campo experimental Isidoro Bronze, ACA, Araguari, MG)
obteve-se em média os seguintes nutrientes, 3 a 4% de
P2O5, 2,5 a 4,5% K2O, 4 a 5% de CaO, 2 a 2,5% de MgO
e micronutrientes em quantidades e proporções variadas,
sendo assim, uma operação tão simples de ser realizada
obtem-se bastantes beneficios na fertilidade e por
consequência no aumento de produtividade do cafeeiro.
A manutenção dos teores de matéria orgânica no solo
através da aplicação de adubos orgânicos e/ou outras
práticas de manejo é indiscutivelmente necessária para
a recuperação e manutenção de potencial produtivo de
qualquer sistema agrícola. Grande parte deste material o
produtor já possui, reduzindo os custos e proporcionando
muitos benefícios. Ao fazer qualquer procedimento,
converse com o seu agrônomo para melhor execução do
trabalho.

Na cultura do café, o produtor conta com o uso da palha
como fonte de matéria orgânica, que é um resíduo
do cultivo do café que tem grande utilidade devido à
possibilidade de retorno ao solo de grande parte dos
nutrientes absorvidos durante a formação dos frutos. Na
fase de implantação da lavoura cafeeira, a utilização da
palha de café constitui-se em fonte de nutrientes e matéria
orgânica sendo a aplicação deste, uma prática bastante
comum.
R E V I S TA C O C A P E C - J U N / J U L 2 0 1 7
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Técnica de repasse auxilia no
controle da broca
É fundamental que o produtor conheça efetivamente a praga para poder combatê-la
Por: Ricardo Lima de Andrade / Superintendente Comercial Cocapec

Grãos brocados são considerados um dos piores defeitos dentro da classificação, pois não é possível eliminá-lo.

A

broca é uma das principais pragas da cafeicultura
e interfere diretamente na qualidade da bebida e,
consequentemente, no preço final da produção.
Seu controle tem sido cada vez mais difícil após o princípio
ativo Endosulfan ter sido banido em 2013. Os produtos
que vieram a seguir possuem modo de ação diferente, em
especial baixa ação de choque.. No entanto, alguns cuidados
principalmente neste período de colheita, auxilia o produtor
em uma baixa infestação futura, e o segredo para reduzir ao
máximo este problema é conhecer cada vez melhor este
minúsculo inseto.
Com o nome científico Hypothenemus Hampei, a praga
afeta diretamente a qualidade do café, pois se trata de um
pequeno besouro que perfura o fruto, normalmente na
região da coroa, e faz uma galeria no interior, onde põe
os ovos, dos quais nascem as larvas, que se alimentam
das sementes. Uma fêmea sobrevive em média 156 dias,
produzindo aproximadamente 74 ovos, entretanto, esta
coloca no máximo 20 ovos por câmara (galeria), ou seja, uma
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mesma fêmea coloca ovos em vários frutos, visto que esta
voa e o macho não, e mais, a proporção é de 10 fêmeas para
1 macho. O ciclo médio da praga é de 28 dias, com variação
de 17 a 46 dias, podendo ocorrer 7 gerações por ano ou ciclo
produtivo do café.

Figura 1. Esquema mostrando a posição e desivolvimento da broca em frutos de café.
Fonte: Recomendaciones...(1994)

Nos grãos já em fase de granação, a broca provoca redução
no peso das sementes danificadas, diminuindo a renda
de café coco/beneficiado. A perda de qualidade pela
depreciação do aspecto dos grãos e, de tipo, pois 5 grãos
brocados constituem em 1 defeito na classificação do
café, impacta negativamente no seu preço, e ainda, pode
implicar diretamente na redução da quantidade de café
exportável, pois no comércio externo não são admitidos
lotes com grãos brocados, é o que afirma o gerente do
departamento de café, Jandir de Castro Filho, “a broca é
um defeito que dificilmente você consegue eliminar nos
blends, por isso é considerado um dos piores dentro da
classificação, e isso inviabiliza a venda desses lotes para o

mercado internacional”.
Apesar de vários anos de discussão entre o setor produtivo
cafeeiro (CNC, CNA e cooperativas) e Anvisa, o Endosulfan
foi banido apenas em 2013, por conta da sua alta toxidade
e o perigo a saúde, mesmo sendo muito eficaz. Neste
momento, se instalou um grande problema na comunidade
cafeeira, pois nenhum outro produto disponível no
mercado possuía o mesmo desempenho na eliminação
da broca, e os novos ainda não estavam com o processo
completo de registro no Brasil. Em meados de 2014, Minas
Gerais, maior produtor do Brasil, conseguiu a declaração
emergencial por parte do Ministério da Agricultura, e assim
os produtores daquele Estado poderiam aplicar o produto

“

A broca é um
defeito que
dificilmente
você consegue
eliminar nos
blends, por isso é
considerado um
dos piores dentro
da classificação

”
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à base de Ciantraniliprole. Porém, para os cafeicultores
paulistas, outra importante região produtora, ainda estava
sem solução. Diante disso, a Cocapec, em conjunto com a
Câmara Setorial do Café (CSC), elaborou um documento,
embasado em parecer técnico realizado em campo pelos
agrônomos da cooperativa, e se manifestou perante a
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, para que declarasse emergência sanitária e, junto
ao Governo Federal, concedesse o benefício que foi dado
a Minas Gerais. O resultado foi a aprovação por parte do
Ministério da Agricultura, que também estendeu a liberação
para o Espírito Santo, maior produtor de café conilon do país.
É necessário, neste momento, revermos nossas estratégias
de controle desta importante praga, partindo do conceito
de que é fundamental a associação e integração de vários
métodos de controle como: eficiência na colheita (deixar
menos grãos remanescentes na árvore); retorno da prática
tradicional do repasse e fazer uma varreção - manual ou
mecânica - cuidadosa (deixar o menos possível de grãos
no chão), visto que a broca permanece na lavoura (grãos
remanescentes) de uma safra para outra. Além disso, é
importante ter informações sobre os talhões historicamente
com maior infestação, monitorar a praga nos grãos verdes
da nova safra (novembro – março), e por fim a utilização de
agroquímicos para o controle, observando logo no início da
infestação dos frutos.
Após a utilização dos métodos culturais e monitoramento,
caso os índices de infestação atinjam níveis de dano, deve-se
lançar mão do controle químico com inseticidas específicos.
Para avaliar a necessidade deste tipo de procedimento, deve
ser realizado uma verificação, percorrendo o talhão em zigzag, observando em 20 plantas no talhão, 3 ramos na saia
de cada uma dessas plantas, e anotar o número de ramos
que apresentam frutos brocados, sendo recomendado
controle com níveis de 1 a 2% de frutos brocados. Devese ter atenção e separar os talhões a serem amostrados de
acordo com histórico e características que possam favorecer
a praga, evitando assim, pulverizar desnecessariamente
áreas sem infestação.
Outros fatores que também precisam ser observados pelos
produtores são ambientes sombrios (lavouras fechadas
ou arborizadas), lavouras em faces mais úmidas e período
úmido na entre-safra, pois oferecem melhores condições de
sobrevivência da praga. Contribuem ainda para a infestação
a presença de cafezais abandonados nas proximidades,
ocorrência de estiagem de dezembro-janeiro (época de
maior trânsito da broca), floradas desuniformes e colheita
tardia. Geralmente em anos de safra baixa, como este que
estamos, o ataque é mais elevado, pois pelo alto custo
da colheita manual e não indicação técnica da colheita
mecanizada nessas áreas, algumas lavouras deixam de
serem colhidas.
32
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A prática do repasse é fundamental para que a broca
não sobreviva de uma safra para outra.

“

Após a utilização dos
métodos culturais e
monitoramento, caso
os índices de infestação
atinjam níveis de dano,
deve-se lançar mão do
controle químico com
inseticidas específicos

”
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Manejo da poda de
esqueletamento em cafeeiros

A

poda do tipo esqueletamento ou desponte
em cafeeiros tem tido larga aceitação pelos
cafeicultores, com uso crescente, nos últimos
anos, devido aos bons resultados que vêm apresentando,
em termos de produtividade adequada, combinada com
facilidades e redução de custos. Ela é feita buscando
atender a três finalidades principais – A 1ª é a de recuperar
a ramagem lateral, produtiva, necessária na condição
em que os ramos se encontram muito longos e finos
ou embatumados. A 2ª é a recuperação da copa, como
um todo, para isto a poda sendo efetuada mais baixa e
conduzida nova brotação ortotrópica acima. A 3ª, a mais
buscada atualmente, consiste em zerar a safra, facilitando
os tratos e a colheita, no “Sistema Safra Zero”.
Para se alcançar o sucesso na adoção da poda, é necessário
observar alguns fatores importantes:
1. Variedade plantada e espaçamento
2. Altura da poda, distância de corte e condução
da brotação
3. Época da poda;
4. Tratos no pós-poda
1. Variedades - As características dos cafeeiros, inerentes
à variedade, que interagem com o emprego da poda são,
principalmente – o porte e a arquitetura das plantas e
seu vigor. A susceptibilidade a pragas/doenças também
exerce alguma influência. Cafeeiros de variedades de
porte alto, como Mundo Novo, Bourbon e outros, exigem
podas mais frequentes, para redução de altura de plantas
(tipo decote, com ou sem esqueletamento) e para eliminar
cinturamentos ou deformações de copa, devidos a stress
maior nesses materiais, seja por déficits hídricos, por
ataques de ferrugem ou por deficiências nutricionais,
estas associadas a maior uniformidade e precocidade
de maturação dos frutos, nessas cultivares. No mesmo
sentido, variedades de porte baixo, mas com ramificação
secundária (palmetamento) mais intensa, tornando as
plantas muito compactas, ou naquelas com ramificação
mais grossa e longa, tendo como exemplos as cultivares
Acauã e Arara, e, até certo ponto, também nos Catuaís, a
condição de ramagem muito compacta ou embatumada
exige podas, do tipo esqueletamento, de forma mais
frequente, para eliminar a ramificação excessiva, pois,
ao contrário, os ramos acabam recebendo pouca luz e
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Por: Marcelo Jordão Filho (Eng. Agrônomo Pesquisador da
Fundação Procafé/Coordenador da Fazenda Experimental
de Franca) e José Braz Matiello (Eng. Agrônomo
Pesquisador da Fundação Procafé)

diminuem a floração e sua produção de frutos. Além do
porte das plantas, o vigor delas, inerente tanto à genética
como aos tratos que recebe, interfere na recuperação da
ramagem após podas. Em variedades de baixo vigor devese evitar podas drásticas.
2. Espaçamentos – O sucesso da poda de esqueletamento,
ou seja, os níveis de produtividade obtidos no retorno da
ramagem nova, tem muito a ver com o espaçamento, mais
propriamente com o numero de plantas por área(stand).
Em espaçamentos com poucas plantas a safra alta, no 2º
ano, pós o esqueltamento, nunca atinge níveis altos, o
bastante para compensar a safra perdida com a poda. O
ideal seria ter cerca de 5000 ou pouco mais de cafeeiros
por ha.
3. Altura e distância da poda de esqueletamento – As
pesquisas têm mostrado que podas mais altas na haste
principal e mais longa nas laterais, têm resultado em
maiores produtividades, especialmente em lavouras onde
a ramagem lateral é deficiente, seja pela perda parcial de
saia, por algum fechamento das plantas na rua, seja por
efeito de quebra de ramos pela máquina de colheita.
Assim, o espaçamento permitindo, ou seja, com boa
abertura nas ruas, quanto mais alta a altura do decote no
esqueletamento, maior vai ser a área produtiva da planta
na sua recuperação da ramagem. Hoje em dia, se utilizam
alturas normais de 2 -2,5 m, antes se utilizava 1,5 – 1,7 m..
Além disso, com poda mais alta tem sido demonstrada
não ser necessária a desbrota do topo. (ver resultados
produtivos em cortes mais altos conforme tabela 1.

Na cultura do café, o produtor conta com o uso da palha
como fonte de matéria orgânica, que é um resíduo do cultivo
do café que tem grande utilidade devido à possibilidade de
retorno ao solo de grande parte dos nutrientes absorvidos
durante a formação dos frutos. Na fase de implantação da
lavoura cafeeira a utilização da palha de café constituise em fonte de nutrientes e quanto à distância do corte
dos ramos laterais, igualmente, distâncias maiores, na
faixa de 50-60 cm, como o desponte, tem resultado em
maiores produtividades, especialmente quando existirem
menos ramos a serem podados, especialmente na saia dos
cafeeiros.

hoje tem sido possível o esqueletamento, conduzindo
alguns brotos ladrões, saídos na parte baixa do tronco,
o que acaba recompondo a ramagem lateral na saia das
plantas.
5. Época de poda- Aqui, também, os resultados de
pesquisas são muito claros em afirmar que quanto mais
cedo for feito o esqueletamento tanto maiores vão ser os
ramos brotados, e, assim, maior vai ser a produtividade
alcançada. Deste modo, a poda deve ser praticada, o
quanto antes após a colheita, indicando-se, até, que os

Tabela 1 – Produtividade em cafeeiros, em 3 safras, sob efeito de diferentes alturas de decote. Araguari-MG, 2013

Alturas de decote

Produtividade, em scs/ha
2010

2011

2012

Média

Decote alto 2,0 m

49,3a

51,8ab

68,3a

56,4 a

Decote médio 1,75 m

41,9ab

58,4ab

44,6bc

48,3b

Decote baixo 1,5 m

35,6abc

64,7a

38,2c

42,8bc

26,6c

39,9c

46,7b

37,7 c

Testemunha

Fonte – Adaptado de Santinato R. et alli, In Anais do 39ºCBPC, Fundação Procafe, 2013, p. 300.

4. Condução da brotação – Nesse aspecto, considerando
o grande trabalho envolvido em desbrotas, tudo deve
ser feito para evitar essa prática. Como já dito, no caso de
poda alta o que se indica de melhor e mais econômico,
atualmente, é não desbrotar o ponteiro. No caso de
cafeeiros de porte baixo, como o Catuai e outros, não se
desbrota. No caso de cafeeiros de variedades de porte
alto, como o Mundo Novo, a indicação é fazer um recorte,
cerca de 40 cm acima do corte original, cerca de 5-6 meses
após à poda. Para podas com altura mais baixa, nesse caso
visando renovar a copa da planta, a desbrota do ponteiro
é obrigatória, nesse caso conduzindo 1-2 brotos/planta,
conforme o espaçamento na linha.

talhões a serem podados sejam liberados (colheita do
pé e do chão) mais cedo possível, isto, evidentemente,
observando, em áreas mais sujeitas a geadas, o período
de ocorrência desse fenômeno, pra evitar que o frio atinja
a planta já podada, portanto sem proteção da folhagem/
ramagem, o que seria quase fatal a ela.
Pesquisa clássica, nesse aspecto de época de
esqueletamento, é a que foi feita na Fda Experimental da
Fundação Procafé em Varginha, cujo efeito na brotação de
ramos pode ser visto na figura/foto em seguida. Pode-se
ver que o tamanho e, consequentemente, o número de
nós produtivos decresceu na medida em que se atrasou a
época de poda.

O manejo de desbrota lateral, onde são retirados os brotos
“ladrões” é importante para a longevidade das plantas,
sendo mais critico para variedades de porte alto, como o
Mundo Movo, pesquisa mostrando perdas de 23 % onde
não se retirou os brotos. No entanto, em muitos casos, em
lavouras extensas não tem sido possível essa desbrota,
sendo que parte desses brotos serão eliminados em
esqueletamentos posteriores. Além disso, a prática tem
demonstrado que, em caso de perda severa de saia, onde
em que antes se recomendava apenas poda de recepa,
R E V I S TA C O C A P E C - J U N / J U L 2 0 1 7
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Crescimento de ramos - mês a mês.
uma lavoura que recebeu a poda do tipo esqueletamento
possui em torno de 1 tonelada de 25-00-25 + 100 kg de
super fosfato simples + 300 kg de calcário por hectare,
portanto, em ciclos de vegetação a adubação pode ser
reduzida em níveis equivalentes a cerca de 50% em relação
aos níveis normais adotados para uma lavoura com boa
produtividade, variando de acordo com altura de poda e
tipo de solo.

6. Tratos culturais – O manejo adequado nos tratos, com
certeza, vai influir no resultado da poda, isso antes ou
depois dela. Antes da poda, tem sido observado que
lavouras fracas, sentidas, estressadas por carga excessiva
associada à nutrição deficiente ou a stress hídrico, se
recuperam mal da poda.

Quanto a pragas como nematoides, cigarras e berne de
raiz, a população tende a ser reduzida momentaneamente
pela poda, mas eles voltam e podem prejudicar o
desenvolvimento da vegetação. O uso de produtos de solo
tem sido de bom resultado nesse aspecto de controle. Para
as doenças tem-se observado que além daquelas mais
ligadas à brotação nova, como a Phoma, as ocorrências
de ferrugem no ano da vegetação, pode comprometer o
enfolhamento das plantas consequentemente reduzindo
o número de frutos/roseta.

No pós-poda, a boa recuperação também deve ser
acompanhada por manejo apropriada, na nutrição,
controle de pragas/doenças etc. Plantas esqueletadas
se tornam bastante sensíveis a Phoma e Pseudomonas,
exatamente por ter muita brotação nova, e ter, até certo
ponto, desequilíbrio N/K, isto pela falta de frutificação em
seguida a poda, havendo, se não cuidada, excesso de N.
A adubação das plantas esqueletadas pode ser
reduzida, seja pela ausência de produção, seja pela
grande quantidade de resíduos liberada ao solo pela
poda. A tabela2, aqui incluída, mostra essa quantidade
nutricional, contida nas partes podadas. Os resíduos de
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Fonte: Garcia, Malavolta, Gonçalves e outros.
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Viagem técnica aprimora
conhecimento da equipe de campo
A visita técnica seguiu para Londrina/PR onde conheceram
o IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná). Lá tiveram a
oportunidade de ver de perto os estudos para amenizar as
dificuldades da cafeicultura regional e o desenvolvimento
de as boas práticas de manejo como adensamento, safra
zero, zoneamento da propriedade e suas dificuldades, uso
de plantas protetoras conta o frio, e pesquisa de novas
cultivares resistentes a nematoides, por exemplo.

O roteiro incluiu também visitas a propriedades que
produzem outras culturas como soja e cebola.

A

Cocapec e a BASF proporcionaram mais uma
viagem técnica para a equipe de agrônomos
da cooperativa, com o objetivo de aprimorar os
conhecimentos técnicos e comerciais destes profissionais,
e, diante da experiência vivenciada, aplicar alguns
conceitos no dia a dia dos cooperados da Alta Mogiana.
O roteiro desta vez incluiu dois Estados, Paraná e São
Paulo, e quatro visitas polos: cooperativa Agraria, IAPAR,
Jacto e fazendas de café.
A primeira visita foi no município de Guarapuava/PR
na cooperativa Agraria, que foi fundada em 1950 por
refugiados alemães, no período da 2ª Guerra Mundial. A
cooperativa atua em toda a cadeia, desde o cultivo até o
processamento e a venda de produtos industrializados
das seguintes commodities: soja, milho, trigo e cevada.
Sendo assim, o grupo visitou também a fábrica de malte
e uma fazenda de soja que foi a campeã brasileira de
produtividade. O que chamou bastante atenção da equipe
na Agrária, foi o modelo de fidelização com os cooperados,
em que todos entregam 100% de sua produção na
cooperativa, assim como compram todos os insumos em
suas lojas. Em contrapartida há vantagens comerciais nas
duas ocasiões, mas toda história de seu desenvolvimente
teve carcteristicas acentuadas de organização evoluída
do povo europeu. No seguimento de malteração a
cooperativa celebra contratos com a Ambev, Heineken e
etc., pois tem um ótimo domínio da cadeia de produção.
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Na Jacto, além de sua história, conheceram as novidades em
relação aos maquinários que estão em desenvolvimento na
empresa.
O terceiro ponto foi no Estado de São Paulo, na cidade de
Pompéia onde visitaram a Jacto, fabricante de implementos
e que também é uma das parceiras da Cocapec. O grupo
aprendeu um pouco da história do fundador, o imigrante
japonês Sunji Nishimura, já falecido, assim como. O
que chamou bastante atenção foi o envolvimento dos
colaboradores em todo o processo, e como isso gera bons
resultados, tanto em números, quanto em relacionamento
com os clientes. Por conta dessa proximidade, há uma
constante busca pelo desenvolvimento de novos
equipamentos e aprimoramento dos maquinários já
disponíveis no mercado, com o propósito de solucionar
dificuldades do produtor rural.
A última etapa foi focada na produção de café, com
visita à duas fazendas na região de Marília/SP. A primeira
no município de Garça/SP com altitude de 600 metros e
com área 100% irrigada por gotejamento. A propriedade
possui diversas variedades de café arábica, algumas delas

Nas fazendas do grupo PPA, a equipe teve contato com a
cafeicultura daquela localidade e pode traçar diferenças
importantes com a Alta Mogiana.

Diretoria da cooperativa Agraria
recebe o grupo da Cocapec e Basf.

desenvolvidas pelo IAPAR. A secagem é feita por silos
graneleiros e contam com estrutura de descascamento e
desmucilagem dos grãos. A segunda propriedade fica em
Gália/SP, município próximo de Garça, com características
muito parecidas com a primeira, diferenciando apenas
com sistema de secagem, que é feito por secadores
rotativos movidos a gás.
De acordo com os técnicos Henrique Rheda e Adriano
Fortado, a viagem foi muito interessante, principalmente
por conta da diversidade do roteiro“ tivemos a
oportunidade de ver outras culturas e as formas de manejo
que são completamente diferentes do café”. Já em relação a
cafeicultura os profissionais observaram sobre os desafios
do cultivo em outras localidades e fizeram um comparativo
com a Alta Mogiana. “Vimos de perto a dificuldade da
cafeicultura das regiões visitadas, que precisam investir
e se esforçar muito para ter uma produtividade razoável.
Por isso devemos valorizar a nossa região que possui
elementos extremamente favoráveis a produção do grão,
como relevo, clima solo e uma cooperativa que dá todo o
suporte para o crescimento do agricultor”.

A comitiva conheceu a produção de malte na cooperativa
Agraria, que atua em todo o processo, da produção a
industrialização.

Mesmo que nem tudo seja aplicável em nossa região, por
conta de realidades diferentes, a experiência vivenciada
em visitas técnicas como esta proporcionada pela Basf,
contribui para o aprimoramento da equipe o que reflete
em um melhor atendimento ao nossos cooperado.

No IAPAR o pesquisador Tumoru Sera
mostrou o trabalho que o instituto
está realizando em relação ao
desenvolvimento de novas cultivares
resistentes a ferrugem, nematóides e
com bebida de qualidade.
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Cursos de terrereiro aprimoram
trabalhos no pós colheita

Os cursos são completos, incluindo conhecimento teórico e aulas práticas.

O

Como vimos na matéria “Como obter qualidade em
cafés naturais”, da última edição da Revista Cocapec,
o processo de secagem é fundamental para atingir
este objetivo. Sendo assim, a Cocapec, realizou 6 cursos em
junho (2 em São Paulo e 4 em Minas Gerais, estes últimos
com o apoio do Senar/MG), para produtores de sua área de
atuação.
As formações foram gratuitas, com emissão de certificados,
e teve a participação de mais de 60 trabalhadores.
A capacitação abordou o seguinte conteúdo:
- Fatores que concorrem para a qualidade do café;
- Manutenção de utensílios e equipamentos;
- Transporte e acondicionamento do café;
- Planejamento da colheita;
- Amostragem da maturação;
- Colheita do café;
- Preparo do café via seca;
- Armazenamento;
- Classificação do café.
Para saber mais sobre os cursos:
(16) 3711-6285 - Driely Soares
comite@cocapec.com.br
www.cocapec.com.br
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Através da parceria com o Senar/MG, a Cocapec leva
conhecimentos para os produtores rurais do Estado de
Minas Gerais.

Os participantes aprendem técnicas
importantes para conseguir mais qualidade
nos seus cafés.

Cooperativismo para evitar e superar
momentos difíceis
Por: Gustavo Lopes / Coordenador de Comunicação Cocapec

A

s últimas notícias envolvendo a JBS no Estado do
Mato Grosso geraram uma série de discussões
naquela região sobre a composição do mercado e
os riscos à sustentabilidade dos negócios.
O desenvolvimento pleno dos produtores fica bastante
prejudicado quando o controle da política de preços
(compra e venda) e de investimentos nas estruturas de
abate (manutenção e ampliação) fica nas mãos de um
agente com 49% dos abates de todo o Estado.
Neste cenário, sem participação ou garantia dos
investimentos, o produtor fica prejudicado na tomada
de decisão quanto aos planos de crescimento do seu
próprio negócio. Além de sofrer com poucas alternativas
de negócios, ao caso de transportar animais por mais de
mil quilômetros em busca de melhores preços de venda.
O susto vivido nos últimos meses serviu para alertar aos
produtores e o mercado da região quanto aos riscos
de uma atuação tão centralizada e principalmente
independente de suas necessidades. Mas abre caminho
para novos arranjos, como o cooperativismo.

As cooperativas surgem então como alternativas
completamente opostas. Uma vez são totalmente
dependentes das decisões e da participação de
todos os envolvidos. Voltadas a servir integralmente
ao desenvolvimento da região em que atuam e
principalmente garantir o cumprimento das necessidades
dos cooperados, seja em estrutura física, conhecimento ou
tecnologia.
Diante de tudo isso, devemos comemorar nossa
cooperativa, a partir do compromisso ético e de
sustentabilidade econômica, social e ambiental que tem
comprovado ao longo de seus mais de 30 anos de história.
Sempre mantendo o diálogo, a participação, a ponderação
e principalmente a transparência.
Durante este tempo, várias foram as crises políticas e
econômicas, nas quais a cooperativa se manteve firme e
seguiu em frente apoiando seus cooperados. Garantindo
serviços de armazenagem e comercialização de café,
aquisição de insumos em condições vantajosas, assistência
técnica e análises de laboratório, entre outros serviços
e soluções destinadas a atender as necessidades dos
cooperados.
Em qualquer das situações, tanto no início da implantação
no Mato Grosso, quanto em nossa já estabelecida vivência
do cooperativismo, o desafio esta em manter viva a
compreensão da relação de dependência das cooperativas
com quem se beneficia delas. Já que não se trata de um
negócio simplesmente voltado ao produtor em busca
de lucro, mas sim, próprio e dependente do cooperado.
Pois numa cooperativa todo “lucro”, por definição
denominado sobra, se destina a dar continuidade aos
serviços e condições de negócios aos associados, e
consequentemente garantir sua sustentabilidade.
Indiscutível é que uma cooperativa faz toda a diferença.
O exemplo vivido no Mato Grosso é um convite
para refletirmos como seria a nossa região sem este
associativismo, principalmente em momentos de crises
econômica como o que estamos passando. Por tanto,
mais do que nunca, precisamos ser mais participativos e
engajados, pois a longevidade do seu negócio depende
da vitalidade da nossa Cocapec.
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Dia C: a verdadeira festa do
cooperativismo para a comunidade
A Cocapec realizou a celebração em um bairro popular em Franca/SP
Uma grande roda de capoeira colocou
todo mundo para se mexer.

O grupo de capoeira Mandingaê fez uma belíssima
apresentação, e também ensinou alguns movimentos
para quem estava presente. A comunidade pode também
verificar como estava a pressão arterial através da parceria
com a Drogafarma.
Para dar energia neste Dia C foi oferecido o saboroso café
da Cocapec - o Tulha Velha - além de pipoca e algodão doce
à vontade.

D

esde 2013, cooperativas de todo o Brasil realizam o
Dia de Cooperar, chamado carinhosamente de Dia
C. É o momento que as associações reforçam junto
com a comunidade os valores cooperativistas, destacando
os seus diferenciais e principalmente como elas podem
ajudar para melhor o ambiente onde estão inseridas.

O Dia de Cooperar é estimulado pela Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB) e pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
(Sescoop/SP). Além disso, o Dia C em Franca/SP teve o apoio
da Prefeitura Municipal através da Fundação de Esportes,
Arte e Cultura (FEAC) e do Centro de Artes e Esportes
Unificados (CEU) do Bairro Vicente Leporace.
Veja todas as fotos utilizando o seu smartphone no QR Code

Durante todos estes anos a Cocapec realizou diversas ações,
desde arrecadações de alimentos e outros produtos, doação
de sangue, visita a lares, entre outras, sempre levando muito
carinho a todos os envolvidos.
Para este ano o foco foi a criançada. Através de brincadeiras
lúdicas e divertidas, elas aprenderam um pouco mais sobre
os princípios cooperativistas, e a importância de se ajudar
para que todos saiam ganhando.
A ação aconteceu em um dos bairros mais populares
de Franca/SP, o Vicente Leporace, e reuniu cerca de 200
pessoas entre adultos e crianças. Ao ver o movimento a
comunidade foi se aglomerando logo no início da tarde,
e foi assim até o final do evento. Com a colaboração
dos instrutores da Educare, as crianças fizeram diversas
atividades que envolveram a cooperação para conquistar
o objetivo. Destaque para “Caça ao Tesouro” em que a
meninada precisava encontrar as peças de um quebra
cabeça para formar o símbolo do cooperativismo. Já para
os mais crescidos, uma super aula com personal trainer
Maycon Vinícius Custódio da V6 Academia que focou na
importância da atividade física para a saúde de todos.
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Uma das atividades para as crianças era montar o
símbolo do cooperativismo após uma “caça ao tesouro”.

Cerca de 200 pessoas participaram da ação
durante as 3 horas de evento.

Cooperação capacita funcionários para
manter excelência no atendimento

N

a Cocapec, a produção dos cooperados percorre
um complexo caminho até chegar ao mercado.
Além disso, a cooperativa possui diversos serviços
que auxiliam os associados em inúmeras etapas na
propriedade, dando todo o suporte para desenvolver a
atividade. Porém, para fazer tudo acontecer, entra em cena
um personagem fundamental, o colaborador.

De acordo como presidente da Cocapec Maurício Miarelli,
“com colaboradores capacitados, entregamos melhores
serviços aos nossos cooperados, e isso facilita o trabalho
dele na propriedade, e no final todos saem ganhando, é
muito importante valorizar os nossos funcionários.”

E para que ele possa ter a excelência no serviço entregue
aos cooperados, é preciso capacitá-lo e prepará-lo para o
mercado em constante mudança. Foi isso que aconteceu
no dia 1 de julho, um sábado em que o foco foi o
aperfeiçoamento da equipe, através do evento Cooperação
que este ano trouxe o lema “Somos Cooperativa”.
Com o apoio do Sescoop/SP e o auxílio do instrutor Marco
Meda, foram abordados os temas como mudanças de
comportamento, cultura organizacional, trabalho em
equipe e etiqueta empresarial. Para melhor aproveitamento
do conteúdo, tudo foi feito de forma dinâmica, com
brincadeiras e jogos. Para que o resultado fosse ainda
mais rico, os grupos foram compostos por colaboradores
de diversas áreas, que tiveram que trabalhar juntos nas
atividades propostas. O resultado foi um rico material que
guiará ações futuras dentro da cooperativa.

Colaboradores de todas as áreas da cooperativa
dedicaram o dia para aprimorar seus conhecimentos
e compartilhar experiências.

O instrutor Marco Meda conduziu a capacitação, e
colocou tudo mundo para refletir e colaborar.

Os participantes contribuíram com sugestões que
podem ser aplicadas para a melhora dos processos.
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RELAÇÃO DE TROCA

Relação de Troca de Café
Valores referente ao mês de Julho de 2017
Produtos

Unid.

Preço unitário SP

Preço unitário MG

Relação de Troca SP

Relação de Troca MG

Sulfato de Amônio

T

R$

940,00

R$

1.050,00

R$

2,00

R$

2,23

Ureia

T

R$

1.150,00

R$

1.310,00

R$

2,45

R$

2,79

Super Simples Gr

T

R$

990,00

R$

1.000,00

R$

2,11

R$

2,13

Cloreto de Potássio Gr

T

R$

1.340,00

R$

1.270,00

R$

2,85

R$

2,70

Adubo 21,00,21

T

R$

1.170,00

R$

1.270,00

R$

2,49

R$

2,70

Nitrato de Amônio

T

R$

1.200,00

R$

1.250,00

R$

2,55

R$

2,66

Produto
ABAMECTINA NORTOX
ACTARA WG

Preço Unitário (Kg/L)

Preço (R$)/ha

Produto
KRAFT

0,4

R$

23,60

R$

9,44

1

R$

180,00

R$

180,00

KUMULUS DF

Kg/L/ha

Preço Unitário (Kg/L)

Preço (R$)/ha

0,3

R$

49,50

R$

14,85

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$

1.180,00

R$

11,80

MANZATE

4,5

R$

26,25

R$

118,13

ALTACOR 35 WG

0,09

R$

1.284,44

R$

115,60

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$

608,40

R$

60,84

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

650,00

R$

6,50

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$

70,50

R$

105,75

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

600,00

R$

90,00

PREMIER PLUS

CANTUS

0,15

CAPATAZ BR

1,5

R$

22,50

R$

33,75

PREMIER WG

1

R$

128,00

R$

128,00

1

R$

35,10

R$

35,10

PRIORI XTRA

0,5

R$

147,39

R$

73,69

60,00

R$

6,00

PYRINEX

1,5

R$

23,06

R$

34,59

1

R$

8,44

R$

8,44
62,30

CERCOBIN 700 PM
CLORIMURON NORTOX
COMET
CRUCIAL
CUPROZEB

0,1
0,7

R$

R$
R$

134,00

R$

93,80

QUIMIOLEO

3

R$

15,58

R$

46,73

REDSHIELD

1,3

R$

47,92

R$

2,25

R$

31,25

R$

70,31

RIMON

0,3

R$

117,60

R$

35,28

RIVAL

1

R$

34,00

R$

34,00

CURYON

0,8

R$

88,22

R$

70,58

DANIMEN 300

0,25

R$

99,00

R$

24,75

ROUNDUP ORIGINAL

3

R$

10,00

R$

30,00

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$

20,60

R$

61,80

DITHANE

4,5

R$

21,50

R$

96,75

RUBRIC

0,55

R$

76,46

R$

42,06

ENVIDOR

0,3

R$

526,50

R$

157,95

SABRE

1,5

R$

25,63

R$

38,44

ETHREL

0,8

R$

239,98

R$

191,98

FASTAC

0,22

R$

41,58

R$

9,15

SELECT

0,4

R$

110,00

R$

44,00

SPHERE MAX

0,4

R$

240,00

R$

96,00

FLUMIZIN

0,1

R$

431,25

R$

43,13

SULFURE

2

R$

3,93

R$

7,85

GALIGAM

4

R$

66,00

R$

264,00

SUPERA

2,5

R$

36,20

R$

90,50

GLIFOSATO - ATANOR

3

R$

9,50

R$

28,50

TALENTO

0,015

R$

2.583,33

R$

38,75
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$

36,72

R$

55,08

1

R$

399,00

R$

399,00

0,4

R$

53,52

R$

21,41

15,58

R$

46,73

R$

66,00

R$

264,00

R$

19,60

R$

34,30

TILT

106,25

R$

63,75

0,6

R$

IHAROL

1

R$

12,95

R$

12,95

IMPACT

5

R$

28,41

R$

142,05

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

44

Kg/L/ha
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R$

R$

112,50

21,50

R$

32,25

37,60

R$

75,20

75,00

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
Janeiro

2016

2017

2017

R$

US$

R$

US$

41,65

10,27

35,92

11,25

42,98

10,82

36,21

11,67

Março

47,79

12,94

33,77

10,80

R$

US$

R$

US$

491,31

121,21

514,23

161,03

Janeiro

163,98

Fevereiro

Fevereiro

489,82

123,32

508,65

Março

491,07

132,94

485,92

155,46

Abril

466,71

131,40

467,63

148,96

Abril

48,92

13,77

28,32

9,02

Maio

460,37

130,20

455,69

142,04

Maio

51,48

14,55

27,76

8,66

Junho

484,87

142,00

445,85

135,27

Junho

49,12

14,35

26,75

8,12

Julho

498,52

152,15

451,90

141,28

Julho

44,42

13,56

475,70

149,72

Agosto

479,04

149,35

Agosto

45,43

14,17

Setembro

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

Dezembro

501,80

149,66

Dezembro

38,29

11,43

Média Anual

44,41

12,80

475,70

149,72

Média Anual

494,52

142,85

475,70

149,72

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

Fonte: Índice Esalq/BM&F

Índice pluviométrico* de Franca/SP nos últimos 3 anos (Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Franca/SP)
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

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

16,5

2,5

133,0

264,5

248,5

2017
Média Mensal

416

146

131

72

89

14

0

272,7

204,0

240,9

82,4

69,0

30,3

4,3

Índice pluviométrico* de Capetinga/MG nos últimos 3 anos (Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Capetinga/MG)
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

2015

65

278

343

128

2016

337

217

282

5

2017
Média Mensal

Jun

Jul

Ago

Set

112

14

29

121

4

0

146

60

368

371

0

33

5

326

233

160

16,5

75,5

193,0

300,5

265,5

372

129

175

24

73

51

0

258,0

208,0

266,7

52,3

71,3

62,0

1,3

Out

Nov

Dez

Índice pluviométrico* de Ibiraci/MG nos últimos 3 anos (Dados em milímetros obtidos no Sítio Santo Elias em Ibirac/MG)
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2015

26

291

342

132

101

19

2016

407

198

454

20

49

96

2017
Média Mensal

Ago

Set

Out

Nov

Dez

11

0

220

192

276

404

0

22

5

188

219

239

11,0

112,5

190,0

247,5

321,5

422

175

136

87

109

64

0

285,0

221,3

310,7

79,7

86,3

59,7

3,7
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CURTAS

CURTAS
Cocapec entre as maiores e
melhores empresas do Brasil

A

Cocapec está entre as 1000 principais empresas
do Brasil. É o que indica mais um ranking Maiores e
Melhores da revista Exame, divulgado recentemente. A
cooperativa figura na lista geral na 682ª posição. Além
disso, a editoria elege as 400 Maiores do Agronegócio,
e neste caso a cooperativa aparece em 189º lugar. Já
entre as 50 Maiores em Crescimento Agro, a Cocapec
é a 29ª colocada. A Revista Exame usa como critério o
desempenho contábil de 2016 das empresas de todo os
seguimentos. Dessa forma são analisados itens como
crescimento, rentabilidade, saúde financeira, participação
de mercado e produtividade por empregado. Ao todo
foram avaliadas mais de 3 mil empresas, o que demonstra
um excelente desempenho da Cocapec no último ano.

Sistema OCB realiza II Seminário Nacional de Autogestão

O

diretor Alberto Rocchetti Netto e o contador Marcos Goulart participaram da
segunda edição do Seminário Nacional de Autogestão promovido pelo Sistema
OCB, com foco nas cooperativas agropecuárias. Os objetivos são aperfeiçoar a
gestão e ampliar a competitividade das cooperativas do Ramo Agro. O evento
cujo tema foi Gestão por indicadores e Oportunidades de Intercooperação ocorreu
em Brasília. Na programação houve apresentações de diversas palestras sobre os
cenários econômico e financeiro, casos de sucesso e, também sobre a gestão por
indicadores e referências comparativos para estratégia das organizações.
Fonte: OCB

Começa o curso de Pós-graduação em cafeicultura

C

om o objetivo de fornecer capacitação para aprimorar ainda mais o nível técnico
dos profissionais que atuam na Alta Mogiana, a Cocapec, em parceria com a
Fundação Procafé e a Uniube, iniciou a pós graduação em cafeicultura. O curso é
voltado para cooperados e seus familiares, e terá a duração de 2 anos divididos. Ao
todo serão 18 módulos que abordarão termas como sistema produtivo, fertilidade
do solo, nutrição, técnica de melhoramento de cultivares, colheita, pós colheita,
entre outros.
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