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Dever cumprido 
com os cooperados
Há 4 anos começávamos uma  nova gestão após uma AGO histórica, que contou 
com a participação de aproximadamente 1.000 cooperados votantes, em que fomos 
escolhidos para dirigir a Cocapec neste ciclo. A administração que iniciava já carregava 
um grande desafio, a adversidade climática, ou a grande seca, no início daquele ano, e 
que pegou todos os produtores de surpresa. O reflexo desse fenômeno na produção 
de café ainda era uma incógnita, que depois se confirmou como uma quebra na 
quantidade e qualidade de café em 2014 e  2015. Como se não bastasse, a estiagem se 
repetiu no mesmo ano, o que agravou bastante os problemas naquele período.

O pleito eleitoral foi bastante atípico para a cooperativa, já que duas chapas 
disputavam a sua administração após anos. Durante a campanha, percorremos toda 
a área de atuação da Cocapec, falamos com os cooperados, que manifestaram suas 
insatisfações e necessidades. De posse dessas informações, reconhecemos que havia 
falhas e que era preciso nos organizar para conseguir cumprir a nossa promessa, que 
era focar no atendimento aos cooperados.

Dessa forma, iniciamos com uma reformulação em setores estratégicos, como o 
financeiro e o departamento de café, este último era o que vinha recebendo as 
maiores críticas por parte dos cooperados. As mudanças foram de ordem funcional, 
com a substituição e remanejamento de colaboradores, e também estruturais, para 
dinamizar os processos. Além disso, a vinda de profissionais trouxe um novo fôlego 
e hoje a história mudou. Na pesquisa que aplicamos recentemente ficou bastante 
evidente que o setor, o qual antes era motivo de insatisfação, passou a ter melhores 
índices de aprovação. O que significa que conseguimos atender as necessidades e 
os anseios dos nossos cooperados, pelo retorno que temos é perceptível a satisfação 
com a gestão.

Não podemos esquecer dos fatores que influenciaram nestes 4 anos como a crise 
política, que resultou entre outas coisas no impeachment da presidente, e da crise 
econômica, que só agora dá pequenos sinais de recuperação. Claro que tudo isso 
refletiu na vida dos cooperados e consequentemente na cooperativa, pois aqui é a 
extensão de sua propriedade. Em todo caso, podemos dizer que passamos sem grandes 
estragos por esse período, e continuamos em frente, mantendo os investimentos e 
planos, o que nos concede um nome forte junto às empresas fornecedoras, e também, 
ao mercado financeiro e de café, permitindo liquidez no nosso negócio. 

Como sabemos, nenhum investimento dá retorno de imediato, mas todas as 
decisões tomadas se comprovaram necessárias com o passar do tempo, e foram 
feitas com a maior transparência possível, acompanhadas de perto pelos cooperados, 
representados pelos Conselhos Administrativo e Fiscal. Destacamos aqui as ampliações 
dos núcleos de Capetinga e Ibiraci e a construção do complexo de armazenagem em 
Cristais Paulista. Tudo isso, nos concedeu autonomia no armazenamento de café, e 
conseguimos armazenas por um tempo a produção.



Diretoria Executiva
Gestão 2014/2018

Claro que hoje o cenário já mudou um pouco, tivemos 2  safras  recordes de 
produtividade e consequentemente de recebimento.  Os investimentos realizados 
pelos cooperados, promoveram um crescimento na atividade cafeeira, através do 
aumento na produtividade média e na área plantada. Além disso, a cooperativa cresceu, 
nosso quadro social subiu 22% em relação a 2014 e ampliamos também a nossa área 
de atuação. Sinalizando que temos mais café, e consequentemente maior demanda 
por instalações, por isso, já estão em andamento a construção dos novos armazéns em 
Ibiraci e Cristais Paulista, que entram em operação na safra deste ano. 

Outro anseio dos cooperados era em relação ao acesso ao mercado de cafés especiais,  
com a estrutura que tínhamos era complexo ingressar neste segmento, pois o volume 
de café recebido era muito grande e tínhamos que resolver o armazenamento e não 
era possível focar com efetividade. Depois de toda a reformulação no Departamento 
de Café, finalmente nos estruturamos e hoje já é possível trabalhar neste segmento. E 
o mais importante, de maneira sólida, bem preparada e com resultados concretos. O 
melhor laboratório de cafés especiais da Alta Mogiana vem aí, e dessa forma poderemos 
valorizar ainda mais os nossos grãos e o trabalho exercido no campo.

A Cocapec, buscando defender e proteger os interesses dos associados, firmou novas 
parcerias com importantes entidades e deu continuidade em outras já estabelecidas, 
tais como o Cecafé, ABAG Ribeirão Preto, OCB e Ocesp. Além disso, possui parcerias 
voltadas às questões técnicas com a Fundação Procafé e o Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), e na esfera política relacionada ao café, a cooperativa está representada 
por Maurício Miarelli, atual coordenador do Conselho Nacional do Café (CNC).

Ao longo destes 4 anos tivemos muitas realizações, e algumas concretizações da gestão 
passada. Não poderíamos deixar de citar, uma importante conquista, a homologação 
do crédito presumido de ICMS Mineiro da comercialização do café, em que o cooperado 
confiou na cooperativa para reaver esse ativo, e teve a concretização dos valores 
convertidos em caminhões, o que nos deixa bastante orgulhosos. Além disso, tivemos 
a honra de comemorar os 30 anos de fundação, certamente um dos momentos mais 
emocionantes da cooperativa e que ficará marcado para sempre em nossas vidas. 

Assim, completamos 4 anos de muito trabalho e dedicação aos cooperados e à 
cafeicultura. Hoje temos o sentimento de dever cumprido, mas não fizemos isso 
sozinhos, graças aos nossos cooperados e Conselheiros Administrativos/Fiscais 
que nos guiaram, através de suas críticas e sugestões, fomos solucionando todas as 
questões, sempre com planejamento, 
responsabilidade e transparência. Hoje, 
com absoluta certeza, a Cocapec está 
ainda mais forte que antes. Em breve, 
exerceremos mais uma vez o nosso dever 
cooperativista, quando participaremos 
de mais uma AGO e, por isso, desejamos 
que todos tenham sabedoria e 
responsabilidade nas escolhas, pois o 
futuro da nossa cooperativa depende 
desta decisão.  
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Olaboratório de cafés especiais da Cocapec já começa 
a tomar forma e em breve a Alta Mogiana terá uma 
das melhores estruturas do Brasil para identificação 

e pontuação deste tipo de grãos.

O novo espaço já está em construção na Cocapec matriz, 
anexo a comercialização e a degustação de café. Apesar 
da proximidade, o local será exclusivo para o trabalho dos 
cafés especiais que segue o protocolo SCAA, pois, existe 
todo um método internacional para se fazer a pontuação 
das amostras desse tipo de café.

A Cocapec está investindo no que há de melhor no 
mercado para equipar o laboratório, que contará com um 
torrador de última geração da marca líder Probat Leogap, 
um moinho, sistema de filtragem e pressurização de água, 
além de mesas de trabalho e novos métodos de extração.

Além disso, a cooperativa recebe frequentemente clientes 
interessados neste seguimento e agora terá um local 
adequado para demonstrar toda versatilidade dos cafés 
dos cooperados.

Para operacionalizar este novo espaço, colaboradores 
foram treinados para aplicar todas as técnicas necessárias 

para análise dos grãos diferenciados. Recentemente, eles 
fizeram o curso de Q-grader, que os habilita a pontuar os 
cafés. 

De acordo com o presidente da Cocapec, Maurício Miarelli, 
trabalhar com cafés especiais é um desejo antigo. “Sempre 
tivemos vontade de fortalecer este seguimento, mas 

Em breve os cooperados terão o melhor 
laboratório de cafés especiais da 
Alta Mogiana

O laboratório está anexado ao 
departamento de café na matriz. 

O local será de uso exclusivo para 
cafés especiais.
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devido ao grande volume de café que recebemos era quase 
impossível focar nesse segmento. Agora que estamos mais 
estruturados, vamos fazer o melhor trabalho para os nossos 
cooperados”.

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, 
ainda não há projeções mais atualizadas. De acordo com os 
dados do Cecafé de janeiro de 2018, os cafés diferenciados 
representaram 21% do total exportado pelo país no mês, 
um salto de 7% em relação ao mesmo período do ano 
passado. Os principais destinos deste tipo de grão, na 
ordem, foram Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Japão e 
Reino Unido.

Colaboradores fazem curso de 
Q-grader e se habilitam para 

trabalhar com cafés especiais.
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ACocapec sempre planeja detalhadamente suas 
ações, e principalmente as que envolvem grandes 
investimentos são avaliados os fatores positivos e 

negativos antes de se tomar a decisão, pensando sempre 
no benefício que o projeto trará aos cooperados e a 
cooperativa. 

Foi nesta linha de raciocínio que a Cocapec definiu por abrir 
sua nova unidade na cidade de São Tomás de Aquino/MG. A 
anexação do município à área de atuação da cooperativa já 
aconteceu há algum tempo. Hoje são aproximadamente 80 
cooperados que residem ou tem propriedade no município. 
Além disso, eles já recebem as orientações da conceituada 
assistência agronômica, através da parceria com a Uniagro. 
E foram estes produtores que se movimentaram para que a 
Cocapec se instalasse no local, e após uma longa avaliação, 
viu-se a viabilidade da instalação de um núcleo.

Sempre ponderada, a Cocapec decidiu por não adquirir 
um local, mas sim alugar um espaço, e dessa forma reduzir 
o investimento. O local já passa por uma reforma para 
se adequar aos padrões de atendimento e prestação de 
serviço da cooperativa, e será inaugurado ainda no mês de 
março.

Ao todo, serão mais de 1000 m² divididos entre loja, 
armazéns de defensivos e peças, que darão todo o suporte 
aos cooperados para o seu trabalho na lavoura. Além disso, 
o local abrigará um espaço para assessoria agronômica 
realizar plantões. Vale lembrar que a unidade não terá 
armazenagem de café, que deverão ser encaminhados 
para os núcleos mineiros (Capetinga, Claraval e Ibiraci).

São Tomás de Aquino terá 
um núcleo da Cocapec
Instalação da unidade dará um importante suporte aos cafeicultores da região 

A área de atendimento aos cooperados 
já está bem adiantada.

A fachada já está pintada e recebeu o letreiro de 
identificação.



9R E V I S T A  C O C A P E C  -  J A N  / F E V  2 0 1 8

Além disso, os cooperados da região já contam com todos 
os serviços oferecidos pela cooperativa como modalidades 
de troca de cafés por insumos, venda futura, laboratório de 
análises conceituado, cursos gratuitos, trabalho com cafés 
especiais, entre outros.

A cidade de São Tomás de Aquino/SP está localizada há 55 
km de Franca/SP, com uma população de 7.222 de acordo 
com a estimativa do IBGE em 2017. Sua altitude varia entre 
800 a 1.100 metros, condições ideais para a cafeicultura. 
O município possui mais de 8.500 hectares destinados ao 
café, e vem registrando aumento na área plantada e que 
entrarão  em produção daqui alguns anos.

Maurício Miarelli envia um recado para todos da cidade e 
região. “É com muita satisfação que estamos chegando a 
São Tomás de Aquino. Há tempos esta região merecia ter 
uma unidade da Cocapec, e não apenas pelos excelentes 
serviços que ela traz, mas também pela força que o 
cooperativismo proporciona. A abertura de mais um núcleo 
demonstra que a nossa filosofia funciona e evolui há mais 
de 30 anos, e tenho a absoluta certeza que transformaremos 
a cafeicultura desta região. Sejam muito bem-vindos todos 
os aquinenses, e muito obrigado por nos receber”. 

Os três armazéns acomodarão defensivos, 
fertilizantes, peças entre outros insumos.
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Apoucos meses de começar a colheita a Cocapec 
acelera o ritmo das obras dos futuros armazéns de 
café em Cristais Paulista e Ibiraci. 

Profissionais e máquinas trabalham para que as estruturas 
estejam prontas para acomodar a próxima safra que, pelas 
previsões, será de volume equivalente a 2016.

Em Cristais Paulista, após a conclusão, a capacidade total 
da unidade subirá para 450 mil sacas. Já ibiraci, ganhará 
um incremento de 130 mil sacas, em função da nova área 
construída de 5.200 m².

Vale lembrar que os novos armazéns operarão através do 
sistema de granelização, garantindo agilidade e segurança 
da produção entregue. Além disso, todos contam com os 
demais benefícios já existentes, como seguro completo, 
por exemplo. O que gera total tranquilidade ao cooperado 
na hora de depositar seus cafés na cooperativa.

Os investimentos fazem parte da destinação das sobras 
proposta pelo Conselho Administrativo durante a 
Assembleia Geral Ordinária de 2017, e que foram aprovadas 
pelos cooperados presentes na oportunidade.

Construção dos novos armazéns 
de café está em plena atividade

As obras já começaram a fundação do armazém de Ibiraci.

A construção em Cristais Paulista está em bom andamento 
e os pilares estão em instalação:
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Aterceira reportagem da série “Campo Seguro” 
continua abordando pontos importantes em 
relação a segurança do trabalho, para auxiliar o 

produtor rural no cumprimento da legislação, para que ele 
possa obter uma agricultura justa e sustentável. A seguir 
iremos falar sobre a NR 31, o SESTR e CIPATR.

A Norma Reguladora 31 (NR31) estabelece e direciona 
preceitos relacionados a saúde e a segurança do trabalho 
no meio rural, orientando as medidas necessárias para que 
a execução da atividade seja feita da forma mais segura 
possível, criando um ambiente com totais condições de 
higiene e conforto ao trabalhador.

Para orientar, executar e fiscalizar, a NR 31 exige duas frentes 
com diferentes profissionais, O Serviço Especializado em 
Segurança do Trabalhador Rural (SESTR), e a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural 
(CIPATR).

É obrigatório manter o SESTR, próprio ou externo, para 
empreendimentos rurais com mais de 50 funcionários 
(Veja a relação Funcionários X Profissionais logo a seguir), 
sejam eles registrados ou temporários. Os profissionais que 
compõem o SESTR são: Engenheiro de Segurança, Médico 
do Trabalho, Técnico de Segurança, Enfermeiro do Trabalho 
e Auxiliar de Enfermagem do trabalho.  

Essa junta de especialistas tem o dever de orientar de 
maneira formalizada, através de laudos ou atestados, toda 
a ocorrência ou agravamento de doenças ocupacionais, 
obtida através dos exames médicos, ou sendo verificadas 
alterações em indicador biológico com significado clínico, 
mesmo sem sintomatologia. De posse dessas informações 
o empregador rural ou equiparado, deverá:

a) emitir a Comunicação de Acidentes do Trabalho -CAT;
b) afastar o trabalhador da exposição ao risco, ou do 
trabalho;
c) encaminhar o trabalhador à previdência social para 
estabelecimento de nexo causal;
d) fazer a avaliação de incapacidade e definição da conduta 
previdenciária em relação ao trabalho.

O SESTR próprio dever ter a seguinte composição mínima:

Campo Seguro: SESTR e CIPATR, 
saiba como implementar em sua 
propriedade rural
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O SESTR externo dever ter a seguinte composição mínima:

Já a CIPATR contribui para a discussões sobre o controle 
dos riscos existentes nos ambientes de trabalho e com 
campanhas educativas de prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes das atividades. O empregador rural 
ou equiparado que mantenha vinte ou mais empregados 

Fontes: 
Norma Regulamentadora 31. 
www.mte.gov.br. 

contratados por prazo indeterminado, fica obrigado 
a manter em funcionamento, por estabelecimento, 
uma Comissão composta e eleita pelos funcionários e 
empregadores, de forma paritária, com mandato de 2 anos, 
e a seguinte proporção mínima:
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Primeiro sistema com processo de secagem totalmente automatizado;
Controle de temperatura e umidade;
Sistema com monitoramento remoto via Wifi.

O secador recebe o café direto da lavoura sem passar pelo terreiro;
Redução da mão de obra e perdas com quebra de grãos e fermentação.
Secagem uniforme sem parada para transferência de umidade;
Café cereja da lavoura para a tulha em aproximadamente 72 horas;
Não exige mão de obra especializada.

Capacidade de secagem:  de 12.000 Litros a 50.000 Litros.

TECNOLOGIA
•
•
•
VANTAGENS
•
•
•
•
•
CAPACIDADE
•

Controlador CR 1000

O FIM DO TERREIRO
E O INÍCIO DE UMA NOVA ERA
EM SECAGEM DE CAFÉ!
A tecnologia que está revolucionando a secagem de café!

Fábrica
Fone (48) 99915-7272
Rio das Furnas - Orleans - SC
atendimento@redivo.net.br

Fone (35) 99979-0783
José Claudio Araujo
Gerente Comercial
vendas@redivo.net.br

www.redivo.net.br

LÍDER MUNDIAL
EM TECNOLOGIA PARA

SECAGEM DE CAFÉ

LÍDER MUNDIAL
EM TECNOLOGIA PARA

SECAGEM DE CAFÉ

USL IVC OXE

V
anderson Caliari Alves, produtor de café no 
município de Poço Fundo, no Sul de Minas, tem 
200 hectares na Fazenda Boa Esperança. Ele 
herdou do pai a profissão, e há um ano conheceu 

a empresa Redivo. “Antes secava o café com os secadores 
rotativos, chamados pré-secadores, mas resolvi investir no 
secador Redivo porque estamos em busca de melhoria de 
qualidade do grão. O modelo que adquiri é estático, com 
conceito inovador, e já tenho intenção de comprar mais”, 
relata o cafeicultor, que passou a agregar valor ao seu 
produto final, desde então.

Com o secador Redivo, Vanderson percebeu melhora 
do café, com aspecto mais bonito e uma melhor bebida. 
“Acredito que a qualidade do nosso café tenha aumentado 
de 30 a 40%, principalmente nas últimas secas que fiz, o 
que agregou muito valor”, confirma.

Manejo
No início, conta Vanderson, ele teve um pouco de trabalho 
para aprender a manusear da forma correta os secadores, 
mas agora está tudo fluindo muito bem. “Estávamos 
acostumados com outra forma de secar o café, mas do meio 
da safra em diante não tivemos mais problema. Até porque 
nesse início de adaptação a Redivo me deu um suporte 
muito bom, e sempre que precisei, eles se posicionaram 
de imediato. Toda novidade que surgiu para a melhoria 
do equipamento eles vieram e colocaram no meu secador 
também, inclusive implantaram turbinas novas em cima 
da tampa para extrair mais umidade. Tudo isso melhorou 
muito a velocidade de seca e a qualidade do café”, elogia 
o cafeicultor.

Antes das turbinas, o tempo de seca do Secador Redivo 
estava entre 70 e 80 horas para um volume de 27,5 mil litros 
de café. Depois delas, o tempo melhorou de 10 a 20%.

O resultado levou Vanderson a se inscrever em diversos 
concursos de qualidade de café, o que antes não acontecia. 
“Atualmente, o mercado exige muita qualidade de bebida 
e um produto melhor. Depois que passei a investir numa 
secagem eficiente, consegui agregar R$ 70,00 à saca de 
café. O maquinário não é barato, mas o benefício que ele 
traz logo paga o investimento, no máximo um ano. Se eu 
secar mil sacas de café no secador, já terei R$ 70 mil a mais. 
Minha produção por ano dá uma média de quatro mil 
sacas”, relata.

Opções
Existem vários tamanhos de secadores, mas Vanderson 
preferiu o de 27,5 mil litros para fazer um teste, e ficou 
satisfeito com o resultado. Segundo ele, três secadores 
desse seriam suficientes para secar toda a sua safra, ou seja, 
com três secadores Redivo o produtor pode descartar os 
oito pré-secadores de café rotativos.

“Recomendo o secador Redivo porque realmente fiquei 
muito satisfeito com o resultado dele. É só colocar fogo 
no início da operação e pronto, não tem mais necessidade 
de mão de obra. O secador, que é eletrônico e ligado à 
internet, faz tudo sozinho até o final da secagem. Posso 
monitora-lo de casa, pelo meu celular, e acompanhar toda 
a secagem, a umidade dos grãos, a temperatura, enfim, 
todo o funcionamento, o que é muito prático”, finaliza o 
cafeicultor.

Redivo comprova seus 
resultados na cafeicultura

Fotos: Redivo
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Primeiro sistema com processo de secagem totalmente automatizado;
Controle de temperatura e umidade;
Sistema com monitoramento remoto via Wifi.

O secador recebe o café direto da lavoura sem passar pelo terreiro;
Redução da mão de obra e perdas com quebra de grãos e fermentação.
Secagem uniforme sem parada para transferência de umidade;
Café cereja da lavoura para a tulha em aproximadamente 72 horas;
Não exige mão de obra especializada.

Capacidade de secagem:  de 12.000 Litros a 50.000 Litros.

TECNOLOGIA
•
•
•
VANTAGENS
•
•
•
•
•
CAPACIDADE
•

Controlador CR 1000

O FIM DO TERREIRO
E O INÍCIO DE UMA NOVA ERA
EM SECAGEM DE CAFÉ!
A tecnologia que está revolucionando a secagem de café!

Fábrica
Fone (48) 99915-7272
Rio das Furnas - Orleans - SC
atendimento@redivo.net.br

Fone (35) 99979-0783
José Claudio Araujo
Gerente Comercial
vendas@redivo.net.br

www.redivo.net.br

LÍDER MUNDIAL
EM TECNOLOGIA PARA

SECAGEM DE CAFÉ

LÍDER MUNDIAL
EM TECNOLOGIA PARA

SECAGEM DE CAFÉ

USL IVC OXE
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E
m abril, a Alta Mogiana se prepara para um dos seus 
principais eventos, O Simcafé, que chega a sua 10ª 
edição e promete ser mais uma vez um grande 
sucesso. E em sua primeira década, o Simpósio 

já coleciona momentos memoráveis que merecem ser 
relembrados, pois toda essa trajetória enche de orgulho a 
cooperativa, os cooperados e toda a cafeicultura nacional.

A origem dessa história começa em 1998, com a criação 
do “Dia de Campo Café”, realizado a cada ano em uma 
propriedade, com estações e feira de expositores e 
demonstração de máquinas e produtos. O foco na parte 
técnica era muito grande, pois essa era necessidade dos 
cafeicultores da época. 

Após 11 edições, a Cocapec detectou que precisava 
mudar o direcionamento, e fez isso com base em um 
estudo. “O Simcafé surgiu de um diagnóstico realizado 
pela cooperativa em parceria com o Sebrae, em que foram 
levantados pontos que deveriam ser aprimorados para 
eficiência da cafeicultura e melhoria econômica e social 
do produtor de café da Alta Mogiana”, palavras do então 
diretor e atual superintendente, Ricardo Lima de Andrade, 
na época do 1º Simcafé.

Simcafé – Um evento que 
já fez história na Alta Mogiana

E foi assim, que em 2009 aconteceu o 1º Simpósio do 
Agronegócio Café da Alta Mogiana, o Simcafé, no antigo 
pavilhão da Fenafic, que teve o objetivo de oferecer 
informações sobre assuntos voltados a gestão e tecnologia 
na produção de café. O evento atraiu cerca de 850 pessoas 
e já contou com 40 expositores. Foram ao todo 4 palestras, 
que abordaram temas como “Administração financeira e 
custos de produção” e “Manejo da Adubação e Nutrição do 
Cafeeiro”, divididas em apenas 1 dia e meio.

No ano seguinte, a segunda edição mudou de endereço e 
foi realizada no Salão Lúmini, e ganhou mais meio período, 
completando assim dois dias inteiros. Na ocasião, o número 
de palestras subiu para 5, com destaque para abordagem 
sobre “Alterações Climáticas e a Produção de Café na Alta 
Mogiana”, feita pelo pesquisador do IAC, Dr. Marcelo Bento 
Paes de Camargo. Outra novidade foi a participação da 
renomada barista Edy Barros, que serviu diversas versões 
da bebida.

2009

2010
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O 3º Simcafé ganhou uma nova “casa”, o Clube Castelinho, 
que recebeu cerca de 1000 visitantes. Entre as presenças 
marcantes estavam o presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas, e a 
diretora regional do Sebrae Franca, Iroá Nogueira Arantes. 
Naquele ano foram realizadas 6 palestras, que abordaram 
assuntos como “A importância da Análise se Solo” e “Gestão 
da Propriedade Rural”, além de já começar falar sobre 
“Cafés Especiais”. As cooperadas e esposas de cooperados 
também tiveram uma atenção a mais, com a criação do 
“Espaço Mulher” com as oficinas de maquiagem e cultivo 
de orquídeas.

Porém, o Simcafé já tomava uma outra proporção e 
sabiamente a equipe organizadora foi percebendo isso e 
repensou o evento. O primeiro passo foi mudar mais uma 
vez o local, e assim a 5ª edição já aconteceu no Villa Eventos. 
O que abriu novas possibilidades como um  espaço mais 
amplo para máquinas e implementos, que ficou totalmente 
separado dos demais expositores de insumos, e uma área 
mais reservada para as palestras. Por falar nisso, a edição 
trouxe o advogado Leonardo Papp, que falou sobre o 
“Novo Código Florestal Brasileiro”, que havia entrado em 
vigor no ano anterior. Outro fato importante foi a presença 
de Américo Utumi, ex-diretor da Aliança Cooperativa 
Internacional.

O evento de 2012, o 4º Simcafé, foi muito semelhante com 
o do ano anterior, em termos de local, público, número 
de expositores. Porém, a ocasião ficou marcada pelo 
peso dos palestrantes escolhidos, todos conceituados 
pesquisadores, em que destacamos a presença de Sérgio 
Parreiras e José Antônio Quaggio, ambos do IAC, Hélio 
Casale, consultor de café, e do Prof. Dr. Fábio Moreira, da 
UFLA. O resultado disso foi auditório cheio durante os dois 
dias. Na oportunidade, ainda foram realizadas inúmeras 
menções ao Ano Internacional das Cooperativas, instituído 
pela ONU, naquele ano.

Em 2014, o 6º Simcafé já contabilizava 1300 visitantes e 
50 expositores e teve como objetivo levar conhecimento 
aos cooperados para se tornarem mais competitivos no 
mercado. Para isso, além das tradicionais palestras que 
focaram em temas como gestão e sucessão familiar, 
foram inseridos workshops, com temas como “NR 12 - 
Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos” e 
“Empreendedorismo Feminino”. Entre as personalidades 
que prestigiaram o evento esteve o presidente executivo 
do Conselho Nacional do Café, o deputado Silas Brasileiro.

2013

2014

2012

2011
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O 7º Simcafé foi marcado por um salto na visitação, 
chegando a 2 mil pessoas entre os dois dias. Para melhor 
aproveitamento de todo o evento, definiu-se por uma 
palestra em cada período, e assim dedicar um tempo 
para visitar os expositores que já ultrapassava os 60.  Foi 
também neste ano que a Bioisca fez sua estreia, e chamou 
bastante a atenção, além de ser uma oportunidade para 
os profissionais explicarem melhor a forma de atuação do 
produto.

A última edição em 2017 foi a maior de todos os tempos. 
Durante dois dias e meio circularam pelos corredores cerca 
de 2500 mil pessoas, um recorde. Outra marca superada 
foi a de expositores, 80 no total. O renomado comentarista 
de TV, Miguel Daoud, falou sobre “Tendências Políticas 
e Econômicas para o Mercado de Café”. Já o professor 
Flávio Borém, da UFLA, encerrou o 9º Simcafé com o 
auditório cheio para ouvi-lo falar sobre “Pós-colheita e 
Qualidade”. Na oportunidade, ainda foram comemorados 
os 25 anos do Sicoob Credicocapec com a presença de 
Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Bancoob que 
abordou o tema  “Cenário do Cooperativismo Financeiro e 
Desenvolvimento Local”.

Em 2016, dois dias já não eram suficientes para 
acomodar tantos atrativos, e por isso foi inserido mais 
meio período. O que auxiliou bastante a visitação dos 
estandes já que contavam com mais de 70 empresas. 
Os workshops comerciais complementaram as palestras 
principais, que proporcionaram abordagens sobre o 
“Panorama macroeconômico e os Efeitos na Cafeicultura” 
e “Políticas Públicas para a Defesa e Desenvolvimento da 
Cafeicultura”. O 8º Simcafé também prestou uma bonita 
e justa homenagem a José Carlos Jordão Silva, o primeiro 
presidente da Cocapec, que havia falecido no início daquele 
ano. Outro fato importante da edição foi o lançamento das 
cápsulas Senhor Café. 

Como foi possível observar a evolução do Simcafé é constante. A cada edição a Cocapec analisa tudo que foi feito, ouve 
sugestões de visitantes e expositores, corrige erros, e procura fazer melhor no ano seguinte. Em 2018, vem aí uma edição mais 
que especial, que começou a ser pensada há muito tempo, e que, com a união de forças, que é característico do cooperativismo, 
com certeza a cooperativa fará mais uma vez o maior evento da cafeicultura da Alta Mogina.

2017

2016

2015
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Cada vez mais o conceito de empresa rural vem 
ganhando força na agricultura, e assim os processos 
administrativos dentro da propriedade precisam 

acompanhar essa modernização, com ferramentas que 
possibilitam maior controle, e, consequentemente, obter 
melhores resultados no final do ciclo.

Pensando nisso, a Cocapec ofereceu novamente aos 
seus cooperados o curso de Custo de Produção em Café 
(CPC). Na verdade, trata-se de um software (programa 
de computador), desenvolvido pela própria cooperativa, 
em que os participantes aprenderam operá-lo e isso os 
auxiliará na gestão dos recursos aplicados na propriedade.

Devido a grande procura, foram criadas duas turmas, 
conduzidas pelo instrutor Danilo Tasso, ex-colaborador da 
Cocapec e que ajudou a desenvolver o software. 

O conteúdo contou com diversos módulos como: Custo 
Caixa, no qual foram simuladas despesas para um ano 
agrícola hipotético e dessa forma conheceram bem o 
programa. Outro de Custo Fixo, abrangeu todo o conceito 
de custos que não saem do bolso, como a depreciação de 
objetos utilizados durante o ciclo agrícola, por exemplo. 
Além disso, aprenderam sobre a Remuneração de Capital 
que são os custos de oportunidade, e como adaptá-los ao 
sistema. 

De acordo com a cooperada Luciana Silva Ferreira, 
de Pedregulho/SP, o programa será uma importante 
ferramenta de gestão na fazenda. “Mesmo não tendo 
muita facilidade com a informática achei o software fácil de 
operar. Ele vai ajudar a concentrar as informações que até 
então ficavam dispersas, vamos entender melhor nossas 
despesas”.

Já para o administrador de uma propriedade em Cristais 
Paulista, Marcos Vinícius Machado, de apenas 23 anos, o 
curso ajudará saber o custo final da saca de café. “Gostei 
bastante do curso porque aprendemos a lançar os dados 
da forma correta e assim enxergar todos os custos e ver 
quanto custou realmente para produzir cada saca. Acho que 
é importante que todos tenham acesso a esse programa, 
que é da cooperativa”.

O estudante de agronomia, e filho de cooperado, Isac Santos 
de Oliveira, de 19 anos, destacou a necessidade de colocar 
em prática os ensinamentos. “Achei o curso muito útil, a 
princípio parece complicado entender as nomenclaturas, 
os termos, e o que cada um faz, mas depois que se aprende 
fica bastante intuitivo. Acredito que o programa irá ajudar 
bastante, principalmente para propriedades menores, 
que tem menos dados. Tudo isso ajuda a dar uma visão 
econômica dos custos” finaliza.

Cooperados recebem treinamento 
sobre custo de produção em café

 Os alunos 
aprenderam a utilizar 
o programa de gestão 

de custos desenvolvido 
pela Cocapec.

A ferramenta auxiliará os produtores no controle 
dos recursos.
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Candidato Único

A sede do Sindicato estava toda ornamentada, contrastando 
com a feiúra das paredes e portas que há muito não 
viam tinta. Profundas frestas no reboco demonstravam o 
abandono a que estava sendo relegada aquela entidade de 
classe.

Os poucos associados que a freqüentavam eram contrários 
à sua reforma, pois entendiam que do jeito que ela estava, 
representava a fase por que passava a agropecuária no país.

O presidente do Sindicato, Sr. Osório, até que tentou encetar 
algumas campanhas, junto aos sindicalizados, visando a 
angariar dinheiro para melhorar a aparência da sede. 

De jeito nenhum – era a resposta. Por que mostrar grandeza 
se a agricultura está falida?

Osório, a rigor, não via à hora de entregar aquela “BOMBA” 
e ficar livre de tamanha dor de cabeça. O problema era 
encontrar alguém que se dispusesse a aceitar o cargo.

Fez dezenas de convites e a resposta era sempre negativa.

Quando já estava aceitando a idéia de continuar no 
cargo por mais dois anos, foi procurado, na sua casa, pelo 
fazendeiro Eleutério.

-Seo Osório, sempre tive vontade de ser presidente do 
nosso Sindicato. O senhor apoiaria a minha candidatura?
Numa fração de segundos, o presidente se recordou das 
gozações que eram feitas a respeito do Sr. Eleutério e que 
revelaram o baixo conceito que desfrutava junto à classe. 
“O homem não paga promessas”. Quem vende gado para 
ele, pelo menos tem uma certeza- Não recebe. Ele oferece 

sempre a melhor proposta, mas...

Teve ímpeto de dizer-lhe que não apoiaria a candidatura, 
porém a perspectiva de continuar por mais dois anos 
naquele martírio fê-lo calar-se.

- Fico muito feliz em saber que alguém quer trabalhar pela 
nossa classe. Parabéns, Seo Eleutério. Eu, particularmente, 
apoio, mas tenho que consultar os companheiros da 
diretoria.

A consulta foi feita, sempre com a presença do candidato 
que fez questão de estar presente. Isso fez com que os 
consultados se sentissem inibidos em dar uma resposta 
negativa.

- Quem sabe o homem melhora, já tem idade pra ter 
vergonha na cara – dizia o secretário da entidade.

- Olha, diante de tanta bandalheira que toma conta deste 
país, o Eleutério até que é um coitado. Ele está dançando 
conforme a música- pregava o tesoureiro.

No fundo se percebia que cada um procurava uma 
desculpa, por mais esfarrapada que fosse, para justificar o 
apoio dado ao único candidato ao cargo de presidente do 
Sindicato.

Na sua “Plantaforma” de governo estavam incluídos reforma 
do prédio, conservação das estradas, construção de um 
recinto para leilão de gado dos associados, financiamento 
para plantio de milho, soja, feijão, diversificação de 
exploração das terras, etc, etc, etc.

Osório, o pai da candidatura, advertiu- Seo Eleutério, em 
primeiro lugar não é “Plantaforma” que se fala. É plataforma, 

“Causos” do eterno Sr. Morandini serão 
relembrados pela Revista Cocapec

O Sr. Alceu Rubens   Morandini 
foi diretor da Cocapec por 

muitos anos e teve uma 
história marcante dentro da 

Cocapec. Além de seu excelente 
trabalho como gestor também 

tinha talento para a arte da 
escrita. Tanto é que em 2004 

publicou o livro Meus “Causos” 
que, a partir desta edição, 

relembraremos alguns de seus 
textos, acompanhe.
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e depois como é que o senhor vai fazer esse amontoado de 
promessas se não há dinheiro para isso e algumas delas são 
de âmbito do governo federal?

- Ora, seu Osório, o nosso sindicato não é da agricultura? 
O agricultor não planta? Então é plantaforma mesmo, é 
uma nova forma de plantar. Depois, o povo gosta mesmo é 
de promessa. Será que o senhor não acompanha política? 
Quem não promete, não ganha.
A campanha foi árdua. No corpo-a-corpo. Visitas às 
propriedades agrícolas e às residências dos associados com 
direito a votos.

Na campanha, já aconteceu um verdadeiro milagre, 
Eleutério pagou as mensalidades atrasadas de dezenas de 
sócios, só para que eles pudessem votar.

Com isso, conseguiu que muitos mudassem o conceito a 
seu respeito.

O homem mudou. Vai ser ótimo presidente . Essas 
observações começaram a tomar conta de parte dos 
eleitores. 

Outros apenas aceitavam votar nele porque não tinha 
outro, porque “pepino que nasce torto...”

Eleutério prometeu uma churrascada para logo após a 
eleição. Mandou matar dois garrotes e comprar duzentos 
litros de chopp. Não faltavam, para as mulheres e crianças, 
refrigerantes e uma razoável mesa de doces.

O Candidato Único engraxou as botas novas, a mulher 
passou alvaiade nos sapatos brancos, passou o ferro no 
vestido enfeitado na renda, um tanto fora da moda, é 
verdade, mas o melhor que possuía. Os dois filhos e as três 
filhas também usariam a melhor roupa.

A eleição do Sindicato, fato rotineiro e sem qualquer 
projeção na cidadezinha, de repente se transformou num 
grande acontecimento.

Deixou de ser assunto restrito aos agropecuaristas para cair 
no domínio de quase toda a população. Nos bares, não se 
falava de outra coisa. Uns achavam um absurdo a eleição 
de Eleutério, outras entendiam que ele estava bem na 
moda, com as suas safadezas.

As três funcionárias do Sindicato estavam vivendo 
momentos de incerteza quanto ao futuro de seus empregos, 
pois o novo presidente prometera restringir despesas para 
poder cumprir com a “plantaforma”.

Elas estavam, apesar disso, elegantíssimas, belas e sorrindo 
muito. Cumprindo ordens do Eleutério, distribuíram 
folhetos mimeografados com os 20 itens das suas 
promessas.

Só faltava prometer chuva na hora certa...

Nunca se viu tanta gente numa eleição do Sindicato. O 
Presidente Osório abriu os trabalhos e anunciou a presença 
recorde de 128 companheiros com direito a voto. Entre 
associados e convidados eram mais de duzentas pessoas.

O cheiro da carne assada começou a perturbar o estômago 
de todos e estimulou a abreviar os trabalhos. Houve por 
bem sugerir que a eleição do novo presidente fosse feita 
por aclamação, porém foi interrompido por Eleutério.

-Perdão, companheiros, mas eu prefiro que seja através do 
preenchimento de cédula.

Ele achava mais emocionante ver o seu nome escrito num 
pequeno pedaço de papel que seria o grande testemunho 
da sua escolha por unanimidade. 

Pelos Estatutos do Sindicato elegia-se o presidente, os 
demais membros da diretoria seriam por ele escolhidos.

Enquanto era preparado o cenário para o escrutínio, Toinzé, 
um velho inimigo de Eleutério em decorrência de uma rixa 
por questão de acertos de contas, passou um bilhetinho 
aos demais eleitores. Nele estava escrito “Companheiros, só 
por gozação, vamos votar no Zé Língua de Sogra? Se você 
estiver de acordo, levante o polegar da mão direita”. 

Foi como se soltasse na platéia o “gás do riso”.

O pessoal sorria e levantava o dedão da mão direita, no 
conhecido gesto de positivo.

Eleutério acompanhava atento os movimentos e a reação 
dos seus novos comandados, respondia a todos com um 
sorriso e dedo erguido. Sentiu o sucesso subir na sua 
cabeça. Por que não pensar em ser candidato a vereador 
nas próximas eleições? Por quê não a Prefeito? O Sindicato 
seria apenas o trampolim. Só agora descobriu o sangue de 
político que lhe corria nas veias.

Lá fora as churrasqueiras estavam cheias de carnes 
espetadas.  A dupla sertaneja aguardava ordens para cantar 
o “ Parabéns a você”.

Os votos foram sendo contados celeremente, Zé Língua de 
Sogra ganhou por três votos.

O ambiente ficou tenso inicialmente. Um riso eclodiu aqui, 
outro acolá, até que se transformou numa estrepitosa 
gargalhada.

Ninguém sabe como Eleutério sumiu.

Alguém teve a idéia de buscar Zé Língua de Sogra que 
possuía uma chácara nos arredores da cidade.

Num canto, Zito do açougue, permanecia triste com a 
promessa de que seria o novo tesoureiro do Sindicato. 
Tinha financiado a festa e agora passou a ter certeza de que 
recebia mais um “cano” do safado do Eleutério.
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R
ecentemente, Edivaldo Del Grande o presidente 
da Ocesp (Organização das Cooperativas do 
Estado de São Paulo) e do Sescoop/SP (Serviço 
de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado 

de São Paulo), fez uma descrição muito interessante sobre 
o cooperativismo. “Cooperativas são empreendimentos 
diferenciados. Nascem com propósito econômico, como 
as demais empresas, mas com viés fortemente social. 
As pessoas de determinado ramo de negócio unem-se 
numa cooperativa para conseguir ingressar no mercado 
tão competitivo. Juntos, esses empreendedores, em sua 
maioria pequenos, ganham escala, diminuem custos e 
aumentam o poder de barganha. A força do cooperativismo 
está na união das pessoas, no modelo democrático de 
administração e no apelo social”.

E para tudo isso dar certo, é fundamental a participação dos 
cooperados no dia a dia de sua cooperativa. É extremamente 
importante que os membros estejam próximos aos 
assuntos da sociedade, para poder questionar, sugerir, 
apoiar e propor soluções que direcionem a Cocapec, pois 
o interesse é de todos, e como vimos nas palavras de Del 
Grande, os negócios individuais dependem do sucesso de 
sua cooperativa, por isso que é necessário estar sempre por 
perto.

Em breve, teremos o maior acontecimento da nossa 
Cocapec, a Assembleia Geral Ordinária (AGO). Momento 
de exercer mais do que nunca o papel de cooperado e 
comparecer em peso para acompanhar todos os temas que 
serão discutidos como: a prestação de contas dos órgãos 
de administração através do relatório de gestão, balanço 
patrimonial e demonstrativo de sobras ou perdas; parecer 
do Conselho Fiscal e destinação das sobras ou rateio das 
perdas.

Outro item importantíssimo é a escolha dos membros do 
Conselho Fiscal para o próximo exercício e, especialmente 
este ano, acontecerá a escolha da nova Diretoria Executiva 
e do Conselho Administrativo. 

Todas as deliberações apresentadas na AGO devem ser 
aprovadas pela maioria simples de votos dos presentes, em 
que cada cooperado, independentemente do seu capital 
social terá um voto nas decisões a serem tomadas, e está é 
uma das maiores riquezas do cooperativismo, a igualdade.

Como a Cocapec vem em um constante crescimento, para 
muitos produtores esta será a primeira AGO, visto que 
entraram na cooperativa recentemente. Por isso, é preciso 
reforçar a participação e vivenciar a experiência de uma 
democracia cooperativista.

A importância da participação 
do cooperado 



23R E V I S T A  C O C A P E C  -  J A N  / F E V  2 0 1 8

Maurício Miarelli e Silas Brasileiro 
são reeleitos no CNC

No final de janeiro, aconteceu a Assemebleia Geral 
Ordinária (AGO) do Conselho Nacional do Café 
(CNC). Na oportunidade, os conselheiros reelegeram 

o presidente executivo Silas Brasileiro para comandar a 
entidade entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2020. A seu 
lado, como coordenador do Conselho, estará o presidente 
da Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas 
(Cocapec), Maurício Miarelli. “A minha reeleição é reflexo 
do trabalho que faço na cooperativa, e isso mostra a 
representatividade e importância que a Cocapec tem nas 
relações instituições do setor cafeeiro”, comenta Maurício.

Além da presidência e da coordenação, foi definido o 
Conselho Diretor para a gestão no próximo biênio, que será 
composto por: Carlos Alberto Paulino da Costa (Cooxupé), 
Denilson Potratz (Sistema OCB-SESCOOP/ES), Francisco 
Miranda de Figueiredo Filho (Cocatrel), Francisco Sérgio 
de Assis (Federação dos Cafeicultores do Cerrado), José 
Marcos Rafael Magalhães (Minasul), José Vicente da Silva 
(Coopercitrus), Leonardo de Mello Brandão (Coccamig) e 
Luciano Ribeiro Machado (Bancoob).

No encontro, também foram aprovadas, por unanimidade, 
as contas do exercício de 2017, a análise da proposta de 
orçamento para este ano e a contratação da empresa Adigo 
Desenvolvimento Empresarial e Familiar, que elaborará o 
planejamento estratégico do CNC e fará sua implantação 
para a execução nesse mandato.

Silas Brasileiro fez um agradecimento aos membros do 
Conselho pela confiança e se colocou à disposição para 
trabalhar ainda mais em benefício da cafeicultura. Ele 
ainda agradeceu também às gestões e aos corpos técnicos 
da Embrapa, dos Ministérios da Fazenda, da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, das Relações Exteriores 
e do Planejamento pelas portas sempre abertas para 
debatermos planejamentos e ações ao setor e, em especial, 
às nossas cooperativas e aos parceiros institucionais, como 
a CNA, a Rural Brasileira, o Bancoob e, principalmente, 
a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
constantemente parceira em diversas ações que realizamos 
ao longo de nossa gestão.

O presidente reeleito afirmou que esse suporte foi 
providencial para a definição do posicionamento 
internacional do Brasil em debates ocorridos, por exemplo, 
nas rodadas de reuniões da Organização Internacional do 
Café (OIC) e no 1º Fórum Mundial dos Produtores de Café, 
além de possibilitar o planejamento e a implantação de 
projetos que ampliam a visibilidade da sustentabilidade da 
cafeicultura brasileira, como o “Café Forte” e o “Prêmio Café 
Brasil de Jornalismo”.

Adaptação de texto de P1/Ascom CNC

Maurício Miarelli e Silas Brasileiro são reeleitos para o 
mandato que vai até 2020 / Divulgação CNC. 

O CNC é uma entidade privada, criada em 1981, que 
congrega cafeicultores, cooperativas, associações 
e federações de agricultura de Estados produtores, 
e representa o setor junto aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário – em níveis federal, estadual 
e municipal –, aos demais segmentos da cadeia 
produtiva do agronegócio café e à sociedade. 
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Retrospectiva Gestão 

2014-2018
O

s últimos 4 anos passaram realmente bem 
rápido e logo se iniciará um novo ciclo. Mesmo 
com toda essa velocidade o período foi de muito 
trabalho, desafios, reformulações e conquistas. 

Tudo isso, em um ambiente turbulento dentro da política, 
economia e também do clima, mas tudo foi superado 
graças ao cooperativismo. A seguir, destacaremos as 
principais ações realizadas nestes últimos 1460 dias, 
separados por áreas, e mostraremos o porquê esta gestão 
ficará marcada para sempre.

CAFÉ
O principal negócio da Cocapec foi o foco central da 
administração. Atendendo uma forte demanda dos 
cooperados o departamento de café recebeu uma 
reformulação geral. Nos cargos de lideranças novos 
profissionais passaram integrar a equipe, e propuseram 
uma nova forma de trabalho. Tudo começou com a 
reestruturação física, separando a classificação da 
comercialização, o que permitiu mais concentração 
em cada atividade. Foi criada também a Plataforma 
do Agronegócio, em que um especialista acompanha 
o mercado em tempo integral, de olho nas melhores 
oportunidades para os cooperados. Todo este trabalho 
foi passado para 200 cooperados que participaram de 
reuniões e da rodada do Comitê Educativo, mostrando 
total transparência no processo.

Paralelamente, a cooperativa investiu esforços em relação 
aos cafés especiais. Colaboradores foram treinados para 
atuarem neste seguimento, e são acompanhados de perto 
de um dos melhores classificadores do Brasil. Atualmente, 
a Cocapec constrói o melhor laboratório da Alta Mogiana, 
com o que há de mais moderno, dando ainda mais valor 
ao trabalho das mais de 2500 famílias associadas. Os 4 
Concursos de Qualidade de Café realizados mostram 
que a Cocapec sempre manteve sua atenção neste tipo 
de grãos. E para aprimorar ainda mais, os dois últimos 
eventos ocorreram em parceria com a Associação de 
Cafés Especiais da Alta Mogiana (AMSC). Em 2017, um 
membro da equipe foi escolhido o classificador do ano na 
oportunidade.

O volume de café recebido também foi destaque nesta 
gestão. Apesar das adversidades climáticas, a Cocapec 
registou dois recordes de recebimento (2014 e 2016). 
Mais café entrando significa mais demanda para o setor, e 
consequentemente desafios para armazenagem, que será 
destacado no tópico “Obras” mais à frente.
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GOVERNANÇA
Uma recente pesquisa de satisfação mostrou que 71% 
dos cooperados estão satisfeitos com a Cocapec. Quando 
se fala da importância que a cooperativa tem na vida 
do produtor o índice chega a 86%. Isso mostra trabalho, 
transparência e profissionalismo.

Uma grande conquista do cooperativismo, que começou 
na gestão anterior e foi concretizada na atual, foi a 
recuperação de R$ 8 milhões referente ao ICMS Mineiro 
para os cooperados. O valor foi revertido na compra de 
50 caminhões, e disponibilizados aos associados. Os 
demais receberam os respectivos montantes em espécie, 
realmente algo para se orgulhar.

Aprimoramento é a palavra de ordem nos dias de hoje, 
por isso, a Cocapec integra atualmente o Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), 
aplicado pela OCB, Sescoop Nacional e FNQ que realiza 
uma verdadeira consultoria, apresentando uma análise do 
cenário atual, apontando pontos para melhorias.

INSTITUCIONAL
A Cocapec completou três décadas de existência em 2015, 
um momento de reflexão em que foi feito um resgate 
da história de olho no futuro da sociedade. A data foi 
comemorada com uma grande celebração que contou 
com a presença de muitos cooperados. 

Com cooperativismo, a Cocapec foi uma das principais 
responsáveis pela instalação da antena de telefonia 
na zona rural entre Franca/SP e Ribeirão Corrente/SP, e 
hoje os produtores destas regiões já desfrutam de uma 
comunicação de qualidade, que promove conectividade 
e segurança.

A cooperativa também levou os cafés dos cooperados 
para importantes feiras em países como Estados Unidos 
e Coréia do Sul, que proporcionaram contatos com 
compradores e consequentemente negócios. Além 
disso, foi a oportunidade de mostrar ao mundo todo o 
sabor da Alta Mogiana. Com o apoio da OCB, a Cocapec 

marcou presença também na Expo Milão, em 2015, 
uma das maiores exposições do mundo voltadas para 
alimentação. Ainda no âmbito internacional, a cooperativa 
foi uma das apoiadoras do Cup of Excellence realizado 
em Franca em 2015. Além disso, participou do 1º Fórum 
Mundial de Produtores de Café na Colômbia em 2017, para 
conhecer um pouco mais da realidade de todas as regiões 
produtoras.

Nestes 4 anos, a Cocapec se tornou membro da Plataforma 
Global do Café, aplicando o curso de Produtor Informado, 
capacitando os cooperados para aplicarem os 11 itens 
do Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC). A equipe 
técnica também foi treinada para dar todo o suporte para 
os cafeicultores no campo.

A Fundação Procafé, com o respaldo da cooperativa, trouxe 
para a Franca/SP o seu já conceituado Dia de Campo. Já 
foram realizadas duas edições (2016 e 2017), e devido 
ao extremo sucesso entrou de vez para o calendário da 
instituição e também na Cocapec. O próximo já está por 
vir.

Em 2016, a cooperativa e outras 5 entidades criam o G6, 
um grupo político apartidário, que visa acompanhar ações 
das gestões públicas e buscar soluções para a sociedade. A 
Cocapec é o braço do agronegócio, e as demais instituições 
compõem os demais ramos que formam a economia da 
região. Entre os trabalhos propostos estão a criação do 
aglomerado urbano de Franca/SP e do Observatório Social.
O trabalho com os Jovens Aprendizes, fez a Cocapec ser 
premiada nos últimos anos pela Esac e pelo Sescoop/SP.
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PRODUTOS/SERVIÇOS
Depois de mais de 10 anos de trabalho a Bioisca, 
formicida natural de produção própria, finalmente chegou 
ao mercado em 2014. De lá para cá o produto já se 
desenvolveu bastante e foi se adaptando as necessidades 
do produtor, como novas embalagens, por exemplo. Ao 
longo do tempo os profissionais envolvidos participaram 
de inúmeras feiras e hoje a Bioisca está disponível em 
diversos estados. Recentemente, foi criado o manejo 
integrado de formigas cortadeiras, descrevendo 5 etapas 
para o controle do inseto. Vale lembrar, que a Bioisca é 
o único formicida aprovado para o uso em agricultura 
orgânica.

O laboratório de análises de folha e solo também 
completou 30 anos neste ciclo. A partir de 2015 conquistou 
o conceito “A” no trabalho com as amostras, e desde então 
manteve este  índice, o que significa que é um dos mais 
eficientes do país. 

A torrefação evoluiu bastante nos últimos anos. A marca 
mais popular, o Tulha Velha, passou a patrocinar eventos 
como a 3ª Corrida Alta Mogiana, e entrou no clima da Copa 
do Mundo em 2014, com a promoção em conjunto com 
uma rádio regional. Já o Senhor Café, foi transformado 
também em cápsulas dando novas possibilidades de 
consumo para apreciadores cada vez mais variado. O 
lançamento da novidade aconteceu durante o 8º Simcafé 
em 2016.

Utilizando recursos próprios e oriundos do projeto Micro 
Bacias II, do Estado de São Paulo, inúmeras melhorias foram 
realizadas no setor entre 2015 e 2017, como a construção 
da área de expedição, ações de marketing, 7 veículos para 
auxiliar na logística, 5 anos de atualizações do Software  de 
Geoprocessamento e a loja online www.senhorcafe.com.
br, que comercializa todas as marcas da Cocapec, além de 
máquinas de café e produtos relacionados.

TÉCNICO
Em 2014, a cooperativa adquiriu o melhor programa 
de geoprocessamento do mundo. Desde então o 
acompanhamento do parque cafeeiro é feito com muito 
mais precisão devido a alta qualidade das imagens. 

Entre 2014 e 2017, a ação Coleta Itinerante de Embalagens 
Vazias deu a destinação correta para cerca de 230 mil 
embalagens. Neste período, foram 961 produtores que 
cumpriram a legislação, através da ação, e se preocuparam 
com o meio ambiente. O trabalho é uma parceria entre a 
Cocapec e outras entidades.

A cooperativa plantou 14 mil mudas de árvores nativas 
em diversas de áreas em Cristais Paulista/MG como forma 
de compensação pelo corte autorizado das árvores do 
antigo horto florestal, e que hoje funciona a unidade da 
Cocapec no município. Um dos locais recompostos foi 
a margem do manancial que abastece a cidade. Além 
de plantar, a cooperativa fez todo o trabalho necessário 
para o desenvolvimento até 2017, quando as áreas foram 
entregues.

No combate a broca, a cooperativa agiu logo após a 
retirada do Endosulfan do mercado, e em 2014 participou 
de um manifesto pela declaração de estado de emergência 
em São Paulo. Logo em seguida o governo declarou esta 
situação e deu um alívio aos produtores. Mas devido ao 
aumento da praga na safra de 2017, a Cocapec, através 
do setor técnico criou o Manejo Integrado – Todos 
Contra a Broca, em que, através de 5 passos, é possível 
integrar métodos de controle da broca. Para isso, foram 
realizadas palestras, cursos de pragueiros, artigos, material 
promocional, aquisição de armadilhas, tudo para que 
foi possível para amenizar o problema e prevenir para a 
próxima safra. 

2018 começou com uma grande novidade para os 
cooperado, a Super Troca Flex, uma ação em conjunto com 
inúmeros fornecedores, e que foi possível disponibilizar 
uma oferta inédita aos associados, possibilitando a 
sustentabilidade do seu negócio.
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EVENTOS/QUADRO SOCIAL 
O Simcafé conquistou uma maturidade incrível nestes 
últimos anos, se tornando cada vez mais profissional. O 
público também foi crescendo a cada edição, e somando 
as últimas 4, o número de visitantes se aproxima dos 8 
mil visitantes, um verdadeiro sucesso. As condições de 
aquisição também foram acompanhando, e a cada ano 
novas possibilidades surgem para que os cooperados 
tivessem a melhor experiência em relação ao principal 
evento da cafeicultura da Alta Mogiana.

O Encontro de Mulheres chegou a sua 10ª edição em 
2017 com um formato mais que especial, um coquetel 
com direito a uma apresentação inesquecível da atriz 
Elisa Lucinda. Isso não significa que os outros eventos não 
tenham sido marcantes, pelo contrário, neste período as 
mulheres foram convidadas a serem mais empreendedoras, 
a dançar, cantar e conhecer toda a estrutura da Cocapec, o 
que as deixaram encantadas.

O Comitê Educativo, um dos principais canais de 
comunicação com o cooperado, esteve bastante ativo 
nestes anos. Os temas foram os mais variados, desde 
o balanço da nova gestão, até assuntos relacionados 
ao departamento de café, passando por ICMS Mineiro, 
Funrural, Bioisca, entre outros.

Entre 2014 e 2015 entrou no ar o novo site da Cocapec, 
totalmente reformulado, trazendo informações 
institucionais e atualizado diariamente com as principais 
notícias sobre a cafeicultura, agronegócio, cooperativismo, 
e claro, da própria cooperativa. Além disso, conta com a 
área restrita em que os cooperados podem consultar suas 
movimentações. O endereço continuou o mesmo www.
cocapec.com.br.

CURSOS
As capacitações oferecidas gratuitamente, sejam elas 
próprias ou através de parcerias como as com o Senar/MG  
e Sescoop/SP, formaram quase 2 mil em mais 150 cursos 
no período, e focaram na formação profissional rural e 
na promoção social.  Em 2017, foi iniciada, em parceria 
com a Fundação Procafé e Uniube, a pós graduação em 
cafeicultura para cooperados e seus dependentes, com 
previsão de término em 2019.

Uma das bandeiras da gestão foi o foco no atendimento, 
e para isso foi preciso fazer um trabalho com os 
colaboradores. Sendo assim, o evento “Cooperação” 
propiciou aos funcionários em 2014 uma verdadeira 
experiência de Dia de Campo, para que pudessem conhecer 
a realidade dos cooperados e consequentemente atender 
suas necessidades. Além disso, para melhor desempenho 
das funções e a tornar as atividades mais seguras, 
aconteceram as Sipats e diversos cursos como trabalho em 
altura, empilhadeira, brigada de incêndio. Coordenadores 
gerentes e gestores participaram também de um curso 
sobre planejamento estratégco que já está em pr´´atica na 
cooperativa. 
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SOCIEDADE
Para atender com mais profissionalismo as solicitações 
de instituições que querem conhecer a Cocapec, foi 
criado em 2014 o “Programa de Visitas Cocapec” que 
determinou os colaboradores responsáveis pela recepção 
e também o roteiro e discurso a ser seguido. Dessa forma, 
foram recebidos grupos de universidades nacionais e 
internacionais, escolas públicas e instituições como a 
USDA, ABAG/RP e FNC Colômbia. Apenas em 2017, 700 
pessoas vieram à cooperativa. 

O Projeto Escola no Campo a cada ano propôs novos 
desafios aos estudantes de escolas públicas de cidades 
da região, oferecendo oficinas, abordando a adoção 
de práticas ambientais na agricultura, e conceitos 
cooperativistas.   

O Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C, 
realizou inúmeras ações sociais como visitas a lares de 
idosos, arrecadação de alimentos e jogos cooperativistas 
para comunidade.

Também não faltaram ações culturais de qualidade para 
a população, como peças teatrais, exibição de cinema em 
praça pública e um super show em 2017, com os cantores 
Jair de Oliveira e Luciana Melo, em tributo ao pai Jair 
Rodrigues.  

O Natal Cooperativo incentivou em 4 edições a 
arrecadação de alimentos e dinheiro que foram revertidos 
para instituições de toda a região. Uma novidade que deu 
muito certo foi a adoção de cartinhas escritas para o papai 
Noel, o que mobilizou cooperados e colaboradores nesta 
causa.

O incentivo ao esporte também não ficou de fora com 
a realização do 1º Café é Movimento, em que diversas 
atividades físicas foram disponibilizadas gratuitamente.
O projeto experimental Cooperativismo nas Escolas 
Rurais, viabilizou a implantação da horta em uma escola 
no bairro da Lage em Ibiraci/MG. Além disso, os alunos 
foram orientados na formação de uma cooperativa para 
comercializarem os produtos cultivados e obter renda, de 
maneira coletiva.

Em 2017, a Kombi Lab. levou conhecimento para mil 
estudantes, da pré-escola ao 9º ano, sobre as abelhas sem 
ferrão. Foram 4 cidades percorridas, com profissionais que 
explicaram de maneira lúdica a forma de organização das 
abelhas.



29R E V I S T A  C O C A P E C  -  J A N  / F E V  2 0 1 8

COMERCIAL
O setor comercial continuou na seleção de fornecedores. 
Novas empresas passaram a fazer parte do time de 
fornecedores e hoje colaboram com o produtor rural 
na condução de seu trabalho. Todas passaram por uma 
criteriosa avaliação, para garantir ao agricultor produtos 
originais, de qualidade e adequados a atividade.  

Como foi possível observar, mesmo com todos os 
obstáculos a Cocapec seguiu firme o seu caminho e muitas 
realizações aconteceram, seja em âmbito estrutural, 
institucional ou administrativo. Porém, o mais importante 
é que todas se direcionaram para um único ponto, o 
atendimento das necessidades dos cooperados.

OBRAS
Investimento em novas obras e conclusão das inciadas 
na gestão passadas também não faltaram, sempre com 
o respaldo dos cooperados, através das destinações 
das sobras durante as AGOs. Foi dessa maneira que a 
granelização chegou à Capetinga/MG e Claraval/MG, 
dando mais agilidade e segurança nas entregas de café. 
Por falar em Capetinga/MG, em 2014 foi inaugurada 
a restruturação completa do núcleo. Ela ganhou uma 
nova loja, armazéns de insumos e de café, e um Posto de 
Atendimento do Sicoob Credicocapec. Ibiraci/MG também 
viu sua unidade crescer em 2017, em mais 8.500 m², com 
os mesmos benefícios da outra cidade mineira. Em 2015, 
o complexo de armazenagem em Cristais Paulista/SP foi 
oficialmente aberto, já que o local começou a receber a 
produção na safra de 2014. Neste mesmo ano, a Cocapec 
atingiu sua autonomia em armazenagem, que foi superada 
na safra recorde de 2016, e hoje já está em construção 
mais duas estruturas, uma em Ibiraci/MG e outra em 
Cristais Paulista/SP, o que aumentará a capacidade em 
330 mil sacas, fazendo a Cocapec superar os 65 mil m² em 
armazéns.

Mas as melhorias não se resumiram apenas no café, em 
2015 começou o processo de verticalização do armazém 
de insumos, e o conceito já foi estendido a outras unidades. 
A solução inteligente tem um aproveito melhor do espaço 
e possui um custo muito menor do que construir novos 
galpões. 

Em 2017, foram incorporadas as cidades de Cássia/MG e 
São Tomás de Aquino/MG na área de atuação da Cocapec, 
que agora passa a atender 15 municípios oficialmente. 
Por conta disso, os cooperados destas regiões solicitaram 
a instalação de um núcleo em São Tomás de Aquino/MG, 
para terem mais próximos todos os benefícios oferecidos 
e que são diferenciais na cooperativa. Após uma criteriosa 
avaliação, decidiu-se pela instalação de uma unidade, 
contendo a princípio loja, armazém de defensivos, 
fertilizantes e peças, além de atendimento agronômico. 
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Programa “Todos Contra a Broca” se 
mostra fundamental para o controle da 
praga na Alta Mogiana

Logo após a safra de 2017 a Cocapec lançou o 
programa “Todos contra a Broca”, que consiste no 
manejo integrado de cinco controles (cultura, físico, 

biológico, químico e legislativo), para enfrentar o problema 
que surpreendeu a cooperativa, produtores e o mercado.

Durante muitos meses inúmeras ações aconteceram para 
auxiliar os cooperados no combate a praga como, palestras, 
capacitação para equipe técnica de campo, curso de 
pragueiros, comercialização de armadilhas e informativos 
através dos meios de comunicação da cooperativa, e muitos 
dos produtores já colocaram o aprendizado em prática e 
observam os resultados.

Na Fazenda Amapá, na cidade de Franca/SP, onde o índice 
médio chegou a 7% na última safra, mais que o dobro 
registrado no período pós Endosulfan, muitas mudanças 
na forma de trabalho e inclusão de novas práticas, criam 
uma expectativa de redução da broca para a próxima 
colheita, de acordo com administrador da propriedade 
Cleriston Pimentel da Silva (Baiano). “Após esse aumento 
da broca na última safra iniciamos um monitoramento 
mais aprofundado”. Baiano relata ainda que não diminuiu a 
quantidade de produto aplicado, usando o controle químico 
e biológico, porém, o que mudou foi o acompanhamento 
dos profissionais das empresas fornecedoras, e isso está 
colaborando. “Com essa orientação conseguimos ter mais 
eficiência dos produtos. Tudo isso, junto com o auxílio do 
Agrônomo da Cocapec [prestador de serviço], das empresas 
fornecedoras, que nos atendeu através da cooperativa, 
estamos conseguindo “pegar” a broca no momento certo”. 
Outra mudança realizada foi em relação à velocidade do 
pulverizador, o que melhorou a eficiência da aplicação, de 
acordo com o administrador. “Baixamos a velocidade de 
6km/h para 4km/h, o que tem dado diferença no controle”. 

Baiano informa também que colocou inúmeras armadilhas, 
comercializadas pela Cocapec, em pontos estratégicos para 

fazer o monitoramento da praga. “Colocamos as primeiras 
logo na pós-florada, e elas estão até hoje, e são fiscalizadas 
regularmente, e nos dão uma noção de como está a 
movimentação da broca”. 

Um fator destacado por ele, e que já foi tema de reportagem 
na Revista Cocapec, é que o controle da praga deve começar 

Após colocar a armadilha é recomendado verificá-la com 
frequência e fazer a contagem dos insetos.

Na Fazenda Amapá as armadilhas foram instaladas no 
interior do cafeeiro.
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na colheita. “É fundamental ter uma colheita bem feita, 
aqui temos dois fatores desfavoráveis, lavouras adensadas 
e áreas montanhosas. Assim, a topografia dificulta muito a 
verreção, e não conseguimos tirar todo o café do chão”. Para 
amenizar este problema o profissional conta que ampliou 
o uso de microrganismos no solo para acelerar o processo 
de decomposição. “Antes fazíamos este trabalho em áreas 
específicas e agora fazemos em todas, dessa forma o grão 
se decompõe mais rápido evitando que a broca sobreviva e 
ataque os outros frutos”.
Por todo esse trabalho, o administrador espera que o índice 
de infestação volte aos mesmos 3% e está otimista. “No 
visual de contagem é perceptível que está bem menos do 
que o ano passado, mas o real só vamos saber na hora do 
benefício, quando colocarmos os cafés na mesa”, finaliza.

Já o cooperado Niwaldo Antônio Rodrigues, de Pedregulho/
SP, descreve a sua experiência com a broca após o ativo 
Endosulfan ser banido. “Os produtos que tem no mercado 
estão com pouca eficiência, em alguns pontos estamos indo 
para terceira aplicação, e acredito que teremos que fazer a 
quarta ou até mesmo a quinta, devido ao baixo residual, e 
com isso acabamos jogando mais defensivo na lavoura”.  

Para amenizar este problema, o cooperado está associando 
as ações do programa “Todos contra a Broca”. Ele e seus 
funcionários participaram do curso de pragueiro oferecido 
gratuitamente. “O curso foi muito bom e estamos fazendo 
o monitoramento. Colocamos também as armadilhas e 
estamos observando o momento certo das revoadas, e 
estamos interferindo”.

Niwaldo informa ainda que teve um aumento muito 
grande da praga na última safra. “O ano passado foi de 
baixa produtividade, que é quando ela parece ser mais 
agressiva, levei um susto, e agora estamos preocupados 
em trazer isso a níveis controlados”. O produtor diz também 
que não é possível saber se baixou a população do inseto 
em suas lavouras, que isso só será comprovado na colheita. 
“Visualmente é complicado ter certeza se tudo que estamos 
fazendo já tem resultado, além disso, muitos dizem que este 
ano a infestação será naturalmente baixa, então fica essa 
incógnita, e isso só vamos saber na hora de tirar esse café 
do pé”.

O cafeicultor relata que faz o trabalho de repasse manual 
em 100% da área, além da esparramação do cisco. Para este 
ano, ele informa que passará a trincha primeiro para triturar 
todos os resíduos antes de jogá-los para debaixo da saia do 
cafeeiro.

O cooperado faz um alerta e ressalta a importância do 
programa “Todos Contra a Broca”. “Nós produtores temos 
que ficar atentos, a broca é difícil de combater, eu tenho 
que fazer a minha parte, os meus vizinhos a deles para 

que possamos ter um controle razoável. Pois, esta praga 
está extremamente preocupante, com incidência alta, e os 
produtos disponíveis tem pouca eficiência, é desesperador, 
a situação é crítica. Você vê o fruto bonito no pé, e um inseto 
tão pequeno e ao mesmo tempo tão poderoso, você fica 
sem arma contra aquilo. Por isso, é importante um programa 
de incentivo, como este da cooperativa, para o produtor se 
conscientizar, pois este problema não é brincadeira”, conclui.

Para saber mais sobre o manejo integrado e o programa 
“Todos Contra a Broca” procure o setor técnico da Cocapec 
ou o seu agrônomo de campo. Informações: (16) 3711-7419 
– apoio.tecnico@cocapec.com.br

Esta é o período em que a broca está em trânsito, 
portanto, o ideal para combate-la.

O uso de microrganismos acelera o processo de decomposição 
dos grãos remanescentes no chão após a varreção.
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Produtividade de cooperados supera 
a de outros cafeicultores

Brasil pode superar as 58 milhões de sacas em 2018

Em janeiro, a Conab divulgou o 1º levantamento de safra 
para 2018 e projeta um volume entre 54,44 e 58,51 milhões 
de sacas de 60 quilos, com uma variação entre 21 a 30%, 
superior à do ano passado, quando atingiu 44,9 milhões de 
sacas.

Em comparação com o último período de alta bienalidade, 
em 2016, estima-se um crescimento de até 13,9%, ou seja, 
um acréscimo de 3,07 a 7,14 milhões de sacas.

O café arábica deve ficar entre 41,74 e 44,55 milhões de 
sacas ou uma elevação de 21,9 a 30,1% superior ao período 
anterior que obteve 34,25 milhões de sacas. Já o conilon 
parte de 12,7, chegando a 13,96 milhões de sacas, superior 
portanto ao último ano entre 18,4 e 30,2%.

Minas Gerais, o maior produtor nacional, deve obter 
números entre 29,09 e 30,63 milhões de sacas. Já São Paulo 
deve produzir entre 5.85 e 6.15 milhões.

As informações são de um estudo realizado pela equipe técnica e setor Gis/Cadastro

D
ados comprovam que o cooperativismo faz 
a diferença na vida do produtor rural da Alta 
Mogiana. A concentração de prestação de serviço 
de qualidade oferecida pela Cocapec, como 

assistência técnica, produtos originais, mapeamento da área, 
laboratório de análises, maquinários, peças de reposição, 
entre outros, gera expressivos resultados aos cooperados.

De acordo com um levantamento realizado pela equipe 
técnica e setor de Gis/Cadastro, a produtividade média de 
quem está associado à cooperativa é 13% maior de quem 
não está. Analisando os números por município, destaque 
para os produtores localizados onde a Cocapec possui uma 
unidade, como Pedregulho/SP (+15%); Ibiraci/MG (+21%); 
Claraval/MG (+28%) e Capetinga/MG (+41%). Vale ressaltar 
que o resultado levou em consideração os anos agrícolas 
2015/16 e 2016/17. 

O estudo aponta também que a área de café cultivada nos 15 
municípios, da área de atuação da Cocapec, supera os 90 mil 
hectares. Deste total, cerca de 65 mil (ha) são de cooperados. 
Neste quesito, a cidade de Ibiraci/MG é a que concentra a 
maior produção da cultura, com de 14.500 mil (ha), seguida 
de Pedregulho/SP (12.600 mil) e Franca/SP (9.700 mil).

Outra informação interessante é sobre a área produtiva. 
Apenas nos últimos 4 anos, entraram em operação mais de 
10 mil (ha).
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Chegou a hora das aplicações 
pré-colheita

Com o início do período chuvoso e nos meses que 
antecedem a safra é comum o surgimento de doenças 
e injurias nas diferentes partes da planta do cafeeiro, 

dentre elas as mais comuns são:

Ácaro da leprose - é uma praga que tem se tornado 
mais agressiva em anos mais secos e quentes. Ela é causada 
por um vírus transmitido pelo ácaro (Brevipalpus phoenicis). 
Os sintomas são caracterizados por lesões translucidas, 
circulares nas folhas e lesões pequenas e numerosas nos 
frutos, que podem se agrupar formando uma lesão maior 
de coloração escura. O controle é feito com presença de 
inimigos naturais, como ácaros predadores e controles 
químicos com acaricida específico, quando se observar 
infestação acima de 2% nas folhas ou 10% nos frutos.

Fábio de Pádua 
Arantes  - Técnico 
Agrícola/Uniagro

Cercóspora (Cercospora coffeicola) - doença 
causada por fungo, tem como característica lesões com 
aspecto de um olho nas folhas, atacando também os frutos. 
A doença se manifesta geralmente em dias nublados, 
sendo disseminada por vento e umidade. Além disso, 
provoca a aceleração da maturação dos frutos e dificulta 
o despolpamento do cereja descascado (C.D). A doença 
também causa quedas na folhagem pela alta produção de 
etileno na necrose da lesão. O surgimento da cescóspora 
está também relacionado como balanço nutricional de 
Nitrogênio/Potássio (↑ N/K ↓), e deficiência de Cálcio (Ca). 
O controle é feito com adubação equilibrada e uso de 
fungicidas específicos (cúpricos/estrobirulinas).

O ácaro da leprose 
ataca tanto as folhas 
quanto os frutos.

Uma das características da doença é 
acelerar o processo de maturação do grão.

Veja as principais doenças e como combatê-las
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Mancha de Phoma (Phoma tarda) - ataca na maioria 
das vezes as lavouras localizadas em regiões altas e frias, 
sendo disseminada pelo vento.  Sua ocorrência é mais 
acentuada no final do outono e início do período chuvoso, 
podendo ocorrer também no período do florescimento. Os 
principais sintomas são a desfolha e a seca nas extremidades 
dos ramos, reduzindo assim a produção e comprometendo 
a qualidade da bebida do café. O controle pode ser feito com 
o uso de quebra ventos específicos nas regiões mais altas, 
adubação equilibrada de Nitrogênio (N) e controle químico 
adequado.

Mancha Aureolada - causada pela bactéria 
(Pseudomonas seringae), incide em ramos em crescimento, 
folhas e frutos novos. A bactéria penetra na planta por 
aberturas naturais nos ramos, ou provocados pelo uso 
de maquinários na lavoura. Os sintomas mais comuns 
são manchas de cor parda, envoltas por um anel amarelo 
nas folhas mais velhas, e lesões transparentes nas mais 
novas. A doença afeta até aproximadamente o quarto ano 
de implantação da lavoura.  Ela também é disseminada 
por ventos frios e geralmente é mais agressiva em anos 
de inverno chuvoso e verões amenos. O controle pode 
ser feito com o uso de quebra vento em lavouras recém-
plantadas e uso de produtos químicos específicos (cúpricos/
antibióticos). 

É fundamental que o produtor ao identificar algumas destas 
pragas/doenças converse com o seu agrônomo e siga as 
instruções determinadas pelo profissional.

A mancha de phoma ataca a ponta da folha 
causando posteriormente sua queda.
Foto: Santinato

A mancha aureolada é frequentemente confundida 
com a cercóspora, o que requer mais atenção no 

diagnóstico.“
”

Ácaro da leprose é uma 
praga que tem se tornado 

mais agressiva em anos 
mais secos e quentes.
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Chegou a hora de se 
programar para a colheita

Aimagem da florada exuberante que tivemos no 
ano passado parece estar muito recente em nossas 
mentes. Porém, num piscar de olhos, já estamos 

nos aproximando de mais uma colheita. Esse certamente é 
o principal momento para os produtores, pois é a hora de 
finalizar todo o trabalho e ver se concretizar o resultado.

A cerca de 3 meses da safra é fundamental pensarmos nela 
de maneira mais efetiva, e fazermos uma programação para 
que não sejamos pegos de surpresa, o que pode impactar 
diretamente no andamento da atividade. Por isso, vamos 
destacar alguns pontos que os cooperados precisam se 
atentar para ter uma colheita tranquila. Só lembrando que 
este ano é de ciclo positivo (safra alta), o que requer ainda 
mais atenção.

O primeiro ponto é em relação a mão de obra terceirizada, 
e aqui falamos tanto da manual quanto da mecanizada. A 
nossa região é formada, em sua maioria, por pequenos e 
médios produtores, o que demanda bastante este tipo de 
prestação de serviço. Sendo assim, é importantíssimo se 
antecipar, pois é preciso verificar toda a documentação, se 
estão dentro das leis e normas regulamentadoras, firmar 
datas e/ou períodos de trabalho. E assim, não correr o risco 
de ficar na mão durante um momento tão turbulento. 

Gabriel Rosa 
Engenheiro 
Agrônomo/
Uniagro

É preciso planejar com antecedência 
a construção de estruturas para serem 

usadas na safra.

Outra característica da Alta Mogiana é a mecanização, então 
é comum o produtor daqui possuir inúmeros equipamentos 
como colhedeiras, varredeiras, secadores, etc. O que ocorre 
muitas vezes é que este tipo manutenção pode também 
requerer um profissional especializado da própria empresa 
fabricante, que em alguns casos, estão fora da cidade, e 
muitas vezes do estado. Dessa forma, o cooperado fica 
dependendo da disponibilidade deste técnico, e pode não 
ter o seu maquinário devidamente revisado e em bom 
funcionamento no momento que precisar. 

Já dentro da propriedade é importante ver a situação do 
terreiro, se será necessário fazer um recapeamento ou até 
mesmo aplicar herbicida para eliminar o mato que cresceu 
em alguns pontos. Realizar também toda a limpeza nos 
equipamentos e locais de benefício como os de pré-limpeza, 
lavadores e moegas, utilizando água; e nas canaletas, 
secadores, tulhas e máquina de benefício, com jato de ar 
e higienização manual (vassouras e panos). O importante 
é eliminar qualquer vestígio da safra anterior, que pode 
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contaminar a atual e interferir diretamente na qualidade.
A lavoura também deve ser preparada para a colheita, e o 
último trato cultural antes deste momento é a arruação. É 
preciso manejar todo o mato existente nas ruas para que 
a colhedeira possa fazer o trabalho nos talhões e, também 
facilitar a varreção que acontece posteriormente.

Para todas as etapas de manutenção citadas será preciso 
algum investimento financeiro, e o valor pode variar 
bastante dependendo do reparo que for fazer. E esse é mais 
um motivo para que o produtor faça uma programação para 
não comprometer os custos e, consequentemente, os seus 
ganhos.

Caso tenha que adquirir algum equipamento para otimizar 
a colheita, como uma carreta ou um rastelo, uma grande 
oportunidade é o Simcafé, que será realizado em abril, vale 
a pena já pensar nessa possibilidade. 

De toda a forma, a palavra de ordem para os cooperados 
neste momento é planejamento. Por isso, percorra sua 
propriedade, faça um levantamento do que precisa ser 
concertado, ou seja, se antecipe, e assim poderá ter foco 
total durante a safra.

A lavoura também deve ser preparada para receber a 
colhedeira e posteriormente o rastelo e a varredeira.

Os secadores devem ser limpos para retirar toda a sujeira e 
vestígios da safra anterior para não haver contaminação.

É importante fazer a 
manutenção de todos os 
equipamentos, trocando óleos e 
correias necessárias.

No terreiro o ideal é passar um herbicida para dessecar o 
mato existente, além de verificar e tampar os buracos.
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o que mostra uma mudança de cultura das empresas e, 
consequentemente, um cumprimento da lei.

Por falar nisso, em 6 de julho de 2015 institui-se a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência) Nº 13.146 que, dentre outras 
determinações, estabelece no Capítulo VI - do Direito ao 
Trabalho - Seção I - Disposições Gerais - Art. 34.  que, A 
pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre 
escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em 

F 
az parte da cultura cooperativa, por sua 
essência e ideologia, agregar pessoas e tratá-las 
igualitariamente, fornecendo todas as condições 
possíveis para o seu desenvolvimento. Essa 

filosofia se aplica completamente quando falamos sobre a 
Inclusão de Pessoas Com Deficiência, ou PCDs. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada 
em 2013, a mais atual, 6,2% da população, considerando 
200 milhões de cidadãos, possui pelo menos uma das 
4 deficiências (auditiva, visual, física e intelectual). Já os 
dados do Censo de 2010, 45 milhões de pessoas declaram 
ter algum tipo de deficiência, e assim o número sobe para 
24% dos habitantes do país.

Independente de qual informação considerar, é fato que 
existe uma força de trabalho muito grande, e a legislação 
faz a sua parte, tanto é que existe há 27 anos a Lei 8.213, 
de 1991, que institui que empresas com cem ou mais 
colaboradores são obrigadas a preencher de 2% a 5% 
de seus cargos com pessoas com deficiência (PCDs) ou 
beneficiários reabilitados. Porém, se analisarmos os dados 
da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2015, 
apenas 403,2 mil PCDs atuam formalmente no mercado 
de trabalho. No entanto, de acordo com o Ministério do 
Trabalho, entre 2012 e 2016, esse número cresceu 20%, 

Incluir é um ato 
cooperativista
Cocapec se engaja para melhorar as condições de Pessoas com Deficiência 
no ambiente de trabalho

Cocapec é premiada pelo 
trabalho desenvolvido durante o 
o 5º Workshop Inclusão Social no 

Cooperativismo.

No curso de Libras, os colaboradores tiveram 
muitos exercícios práticos para auxiliar no 

aprendizado.
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Os colaboradores receberam a cartilha “Conviva 
com a Diferença” contendo inúmeras dicas sobre 

o tema.

O trabalho começou com o treinamento de colaboradores, 
gestores e gerentes, sobre inclusão.

igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Com base nisso, o Ministério do Trabalho iniciou nas 
empresas da cidade de Franca/SP a   aplicação do Termo 
de Ajuste de Conduta, que visa o comprometimento das 
corporações com as questões de inclusão dos PCDs, para 
que possam se adequar e contribuir para o crescimento 
destas pessoas dentro do mercado de trabalho.

Sendo assim, após assinar o termo, a Cocapec procurou 
ajuda especializada para desenvolver de forma mais 
sistemática ações. O parceiro de longa data, o Sescoop/SP, 
possui o “Projeto Incluir”, que ainda estava em fase de teste 
e foi aplicado em caráter experimental na cooperativa, 
trouxe o processo de formação integrada, fornecendo 
ferramentas para auxiliar as cooperativas na inclusão 
desses profissionais.

Ao longo de 2017 foram realizadas inúmeras atividades, e 
tudo começou com um treinamento para os colaboradores 
do Setor Pessoal e Setor Comunicação da Cocapec, 
sobre Inclusão de Pessoas com Deficiência. Este mesmo 
conteúdo foi passado posteriormente para Gerentes, 
Gestores e Coordenadores. Na oportunidade foram 
apresentados os conceitos de cada um dos 4 tipos de 
deficiência, terminologias corretas, formas efetivas de 
incluir, exigências legais, entre outros.

Já capacitados, os colaboradores do Setor Pessoal fizeram 
uma reunião com os coordenadores de núcleos para 
incentivar a contratação de PCDs, pois, a Cocapec possui 
mais 4 unidades onde também é possível receber essas 
pessoas. 

Em conjunto com a CIPA, foi inserida na programação da 
Sipat de 2017, realizada em abril, a esquete teatral “Dia de 
Inclusão”. De forma lúdica e criativa, os colaboradores foram 
desafiados a sentir na pele as dificuldades encontradas no 
ambiente de trabalho como percorrer com uma cadeira 
de rodas em um caminho cheio de obstáculos e tentar se 
comunicar com um surdo sem saber a Língua Brasileira de 
Sinais (Librás). Na oportunidade, também foi distribuída a 
cartilha “Conviva com a Diferença” que traz dicas de como 
se relacionar com os PCDs dentro da empresa.

Encerrando as ações de 2017, aconteceu o curso básico 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que capacitou 20 
colaboradores em 20 horas de treinamento. O conteúdo foi 
composto de aulas teóricas e exercícios práticos. 

Todo este empenho resultou em um importante 
reconhecimento durante o 5º Workshop Inclusão Social 
no Cooperativismo, realizado pelo Sescoop/SP, em que 
a Cocapec foi homenageada pelas ações aplicadas do 
Projeto Incluir.

Atualmente a Cocapec possui 09 colaboradores que se 
encaixam como PCDs, o que equivale a 3% do seu quadro 
funcional e que estão totalmente integrados ao sistema de 
trabalho, participando de formações, com possibilidade 
de crescimento, assim como todos os outros. Dessa forma, 
a cooperativa está plenamente dentro da legislação, mas 
quer continuar criando condições favoráveis para receber 
novos talentos. 

Durante a Sipat a esquete teatral “Dia de Inclusão” mostrou, de forma 
divertida, os desafios de uma pessoa com deficiência tem no ambiente 

de trabalho.
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Em Ibiraci/MG os alunos aprenderam sobre 
Classificação e Degustação de Café

Curso de Manutenção de Tratores 
realizado em Capetinga/MG

A capacitação sobre Manejo de Pragas e Doenças 
aconteceu em Ibiraci/MG

O 
convênio entre a Cocapec e o Senar/MG já 
realizou três cursos neste começo de ano. As 
capacitações focaram na formação profissional, 
e aconteceram nas cidades mineiras de Ibiraci e 

Capetinga.

Um dos cursos mais concorridos é o de Classificação 
e Degustação de Café. Este foi realizado em Ibiraci e 
durante 5 dias os 12 participantes tiveram noções sobre as 
características do grão, os tipos, indicadores de qualidade, 
pontos de torra, etapas de moagem e a prova sensorial.

Já o de Manutenção de Trator, que aconteceu em 
Capetinga, focou nos componentes da estrutura do trator, 
comandos e acionamentos, regras gerais de segurança no 
trabalho (NR 31), entre outros. A formação é extremamente 
pertinente para este período, pois é o momento para o 
produtor preparar seus equipamentos para a colheita que 
se aproxima.

O Manejo de Pragas e Doenças também não ficou de fora, 
e foi desenvolvido em Ibiraci. O conteúdo trouxe uma 
abordagem sobre as principais pragas e doenças, formas 
de identificação e técnicas de controle. 

Fique atento aos meios de comunicação da Cocapec 
como site, What’sApp e cartazes para saber mais sobre os 
próximos cursos.

Em caso de dúvidas veja os contatos abaixo:
Geral
(16) 3711-6285 – Driely
comite@cocapec.com.br

Cursos Senar/MG:
Capetinga – (35) 3543-1572 – Joana
cocapec.capetinga@cocapec.com.br

Claraval – (34) 3353-5232 - Patrícia
apoio.claraval@coapec.com.br

Ibiraci – (35) 3544-5000 – Juliana
apoio.ibiraci@cocapec.com.br

2018 começa com mais 
capacitações
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Vacinação: Por que fazer? 

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

A
vacina é uma preparação biológica que fornece 
imunidade adquirida ativa para uma doença 
particular. Em outras palavras, ela contém um 
agente que parece com o micróbio causador da 

doença e é muitas vezes feito de formas enfraquecidas ou 
mortas deste ou de suas toxinas.

O agente estimula o sistema imunológico do corpo do 
animal para reconhecê-lo como uma ameaça, destruí-lo e 
a manter um registro dele para que o sistema imunológico 
possa mais facilmente reconhecer e destruir qualquer 
microrganismo que mais tarde encontre.

A administração de vacina é chamada de vacinação e é o 
método mais eficaz de prevenção de doenças infecciosas.
Todo criador cuidadoso sabe que é muito menos 
dispendioso comprar a vacina e aplicar, lógico, do que 
mais tarde comprar o medicamento para tentar curar uma 
doença que poderia ser evitada.

Digo comprar a vacina e aplicar, pois, em minha carreira 
como profissional no campo, presenciei várias vezes 
fazendeiro comprando vacinas e deixando na geladeira 
(ou jogando fora) sem utilizar. Um criador, amigo antigo, 
certa vez me chamou para diagnosticar uma égua em 
sua propriedade, que estava já deitada, após dois dias 
mancando e sem acompanhar a tropa. Após exame clínico 
disse que a suspeita provável era raiva. Ele bateu a mão na 
testa e disse-me: “ôôh que azar. Comprei a vacina contra a 
raiva dos herbívoros há uns dois meses e me esqueci de 
vacinar meus cavalos”. (E a raiva não tem cura...).

Abaixo fazemos um resumo das principais vacinas nas 
espécies CANINA, BOVINA e EQUINA,  Idade, e o que 
previnem:

É preciso vacinar os cães tanto os 
que estão em casa, quanto os da 
propriedade.
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Observação: Vale lembrar sobre a diferença entre o soro antitetânico e a vacina contra o tétano. O soro antitetânico é a aplicação 
de anticorpos prontos, feito em situação, na qual o animal não tem a vacina e se feriu, em cercas, pregos ou em casos de cirurgia 
como castração.

Equinos devem ser vacinados contra doenças como 
tétano e influenza, entre outras.

Os bovinos também são 
atacados pela Raiva, por isso 

é importante a imunização.



BOLETIM
R E L A Ç Ã O  D E  T R O C A
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Valores referente ao mês de Fevereiro de 2018

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

Sulfato de Amônio T R$ 990,00 R$ 1.040,00 R$ 2,02 R$ 2,12

Ureia T R$ 1.510,00 R$ 1.598,03 R$ 3,08 R$ 3,26

Super Simples Gr T R$ 1.030,00 R$ 1.030,00 R$ 2,10 R$ 2,10

Cloreto de Potássio Gr T R$ 1.586,00 R$ 1.642,00 R$ 3,23 R$ 3,35

Adubo 21,00,21 T R$ 1.324,00 R$ 1.445,00 R$ 2,70 R$ 2,95

Nitrato de Amônio T R$ 1.230,00 R$ 1.328,00 R$ 2,50 R$ 2,71

Custo (R$/ha) por Produto

Relação de Troca de Café

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

ABAMECTINA NORTOX 0,4 R$ 22,94 R$ 9,18

ACTARA WG 1 R$ 180,49 R$ 180,49

ALION SC 500 0,15 R$ 2.196,00 R$ 329,40

ALLY 60 XP 0,01 R$ 1.052,75 R$ 10,53

ALTACOR 35 WG 0,09 R$ 1.144,44 R$ 103,00

ALTO 100 0,7 R$ 55,90 R$ 39,13

 AMISTAR WG 0,1 R$ 526,82 R$ 52,68

APROACH PRIMA 0,5 R$ 151,61 R$ 75,81

ASSIST 1 R$ 15,63 R$ 15,63

AUREO 2 R$ 14,54 R$ 29,08

AURORA 400 CE 0,1 R$ 418,00 R$ 41,80

BORAL 500 SC 1,5 R$ 135,37 R$ 203,06

CANTUS 0,15 R$ 600,00 R$ 90,00

CAPATAZ BR 1,5 R$ 29,68 R$ 44,51

CERCOBIN 700 PM 1 R$ 32,00 R$ 32,00

CLORIMURON NORTOX 0,1 R$ 58,00 R$ 5,80

COMET 0,7 R$ 130,00 R$ 91,00

CRUCIAL 2 R$ 15,62 R$ 46,86

CUPROZEB 2,25 R$ 31,33 R$ 70,50

CURYON 0,8 R$ 85,57 R$ 68,46

DANIMEN 300 0,25 R$ 108,29 R$ 27,07

DECIS 0,4 R$ 60,16 R$ 24,06

DIFERE 2,25 R$ 30,53 R$ 68,70

DITHANE 4,5 R$ 19,52 R$ 87,84

ENVIDOR 0,3 R$ 537,70 R$ 161,31

ETHREL 0,8 R$ 226,36 R$ 181,09

FASTAC 0,22 R$ 41,02 R$ 9,02

FLUMIZIN 0,1 R$ 405,00 R$ 40,50

GALIGAM 4 R$ 66,18 R$ 264,71

GLIFOSATO - ATANOR 3 R$ 11,00 R$ 33,00

GOAL 4 R$ 66,18 R$ 264,71

GRAMOXONE 1,75 R$ 17,00 R$ 29,75

GUAPO 0,6 R$ 97,06 R$ 58,24

IHAROL 1 R$ 12,99 R$ 12,99

IMPACT 5 R$ 31,59 R$ 157,93

KARATE 50 0,1 R$ 67,18 R$ 6,72

KASUMIN 1,5 R$ 75,20 R$ 112,81

KLORPAN 1,5 R$ 29,60 R$ 44,40

KOCIDE 1,75 R$ 37,70 R$ 75,40

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

KRAFT 0,3 R$ 68,80 R$ 20,64

KUMULUS DF 2 R$ 10,83 R$ 21,66

LORSBAN 1,5 R$ 23,81 R$ 35,72

MANZATE 4,5 R$ 26,32 R$ 118,45

MATCH 0,3 R$ 72,97 R$ 21,89

METILTIOFAN 1 R$ 32,00 R$ 32,00

NIMBUS 1 R$ 14,11 R$ 14,11

NOMOLT 0,25 R$ 145,06 R$ 36,27

NUFURON 0,01 R$ 602,00 R$ 6,02

OMITE 1,5 R$ 70,00 R$ 105,00

OPERA (5L) 1,5 R$ 72,00 R$ 108,00

ORTUS 1,5 R$ 70,00 R$ 105,00

PREMIER PLUS 3 R$ 110,30 R$ 441,19

PREMIER WG 1 R$ 110,30 R$ 110,30

PRIORI XTRA 0,5 R$ 119,33 R$ 59,67

PYRINEX 1,5 R$ 29,68 R$ 44,51

QUIMIOLEO 1 R$ 8,67 R$ 8,67

REDSHIELD 1,3 R$ 46,93 R$ 61,00

RIMON 0,3 R$ 104,08 R$ 31,22

RIVAL 1 R$ 38,75 R$ 38,75

ROUNDUP ORIGINAL 3 R$ 11,85 R$ 35,55

ROUNDUP TRANSORB 3 R$ 15,89 R$ 47,68

ROUNDUP WG 3 R$ 23,58 R$ 70,74

RUBRIC 0,55 R$ 74,20 R$ 40,81

SABRE 1,5 R$ 25,69 R$ 38,54

SELECT 0,4 R$ 112,00 R$ 44,80

SPHERE MAX 0,4 R$ 234,13 R$ 93,65

SULFURE 2 R$ 3,94 R$ 7,87

SUPERA 2,5 R$ 36,30 R$ 90,75

TALENTO 0,015 R$ 2.440,00 R$ 36,60

TENAZ 2,5 R$ 36,10 R$ 90,25

TILT 0,675 R$ 51,93 R$ 35,05

TRINITY 2,5 R$ 46,63 R$ 116,57

TUTOR 1,5 R$ 35,15 R$ 52,73

VERDADERO WG 1 R$ 371,00 R$ 371,00

VERTIMEC 0,4 R$ 51,36 R$ 20,54

ZAPP QI 2,5 R$ 15,62 R$ 46,86
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Média Mensal do Preço do Café Arábica - Comparativo dos últimos 5 anos (R$)

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

 2017 2018

R$ US$ R$ US$

Janeiro 514,23 161,03 446,42 139,10

Fevereiro 508,65 163,98

Março 485,92 155,46

Abril 467,63 148,96

Maio 455,69 142,04

Junho 445,85 135,27

Julho 451,90 141,28

Agosto 458,77 145,63

Setembro 453,46 144,61

Outubro 445,95 139,61

Novembro 452,88 138,96

Dezembro 447,36 135,78

Média Anual 465,69 146,05 446,42 139,10

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

Média mensal do preço* de Milho

 2017 2018

R$ US$ R$ US$

Janeiro 35,92 11,25 32,70 10,19

Fevereiro 36,21 11,67

Março 33,77 10,80

Abril 28,32 9,02

Maio 27,76 8,66

Junho 26,75 8,12

Julho 26,33 8,23

Agosto 26,67 8,46

Setembro 29,11 9,28

Outubro 31,26 9,78

Novembro 31,75 9,74

Dezembro 32,38 9,83

Média Anual 30,52 9,57 32,70 10,19

Fonte: Índice Esalq/BM&F

FRANCA / SP Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total / Ano

2016 326 227 307 12 32 61 0 33 5 117 243 173 1.536

2017 416 146 131 72 89 14 0 2 32 170 168 320 1.560

2018 278 278

Média Mensal 340,0 186,5 218,9 42,1 60,5 37,5 0,0 17,5 18,5 143,5 205,5 246,5

CAPETINGA / MG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total / Ano

2016 337 217 282 5 29 121 0 33 5 326 233 160 1748

2017 372 129 175 24 73 51 0 2 0 140 150 227 1343

2018 470 470

Média Mensal 393,0 173,0 228,5 14,5 51,0 86,0 0,0 17,5 2,5 233,0 191,5 193,5

IBIRACI / MG Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total / Ano

2016 407 198 454 20 49 96 0 22 5 188 219 239 1897

2017 422 175 136 87 109 64 0 0 57 114 288 414 1866

2018 345 345

Média Mensal 391,3 186,5 295,0 53,5 79,0 80,0 0,0 11,0 31,0 151,0 253,5 326,5

Fonte: Esalq/BM&F

2014

2015

2016

2017

2018

Índices pluviométricos* - Últimos 3 anos

*(Dados em milímetros obtidos na Cocapec Matriz (Franca/SP), Núcleo Cocapec Capetinga/MG e no Sítio Santo Elias em Ibirac/MG)
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CURTAS

Aformação teve início em agosto de 2017 e tem previsão 
de encerramento em junho de 2019. Até o momento 

foram 7 aulas em que os estudantes aprenderam um pouco 
mais sobre fertilidade do solo, nutrição, formação de mudas e 
implantação na lavoura. Nos próximos meses os professores 
apresentarão temas como técnicas de melhoramento e 
desenvolvimento de cultivares, colheita, poda, pragas e 
doenças, entre outras. Ao todo são 3 módulos, e no final 
todos terão que elaborar o Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). A capacitação é uma parceria entre a Cocapec, 
Fundação Procafé e Uniube.

Curso de pós-graduação em cafeicultura segue 
aprimorando o conhecimento

A Bioisca é o único formicida aprovado para o uso em 
agricultura orgânica por conta da sua formulação 

natural. Por isso, o responsável técnico do produto e 
engenheiro agrônomo, Roberto Maegawa, juntamente com 
o professor da Embrapa Antônio Souza do Nascimento, 
apresentou o “Controle de Formigas Cortadeiras Através 
da Bioisca”, durante o Dia de Campo da Fazenda Ceral 
Marimbus, em Lençóis/BA. Na oportunidade, os profissionais 
mostraram que o produto da Cocapec está há dois anos 
sendo validado como uma solução agroecológica e eficaz, 
e demonstraram sua forma de ação e aplicação. O evento 
ocorreu na região da Chapada Diamantina na Bahia em 
uma propriedade onde o foco é na produção de manga da 
variedade ubá e palmer, através do sistema orgânico, e que 
já utiliza a Bioisca com excelentes resultados.

Bioisca participa de evento sobre agricultura orgânica na Bahia

A Cocapec já responde por cerca de 70% de toda área de 
café da região e este número é crescente. Isso se deve 

aos produtores da Alta Mogiana que estão aderindo ao 
modelo de negócio do cooperativismo, por conta de suas  
suas vantagens e diferenciais. Com isso, todos os meses 
novos cooperados aumentam o quadro social da Cocapec. 
Para que eles fiquem por dentro de todos os seus direitos 
e deveres, além das ações da cooperativa, acontece uma 
reunião com o diretor Alberto Rocchetti Netto. Em seguida, 
eles percorrem toda a estrutura da matriz, e veem de perto 
como seus cafés são trabalhados aqui dentro. A Cocapec 
dá as boas vindas aos novos cooperados e deseja muito 
sucesso a todos.

Novos cooperados conhecem a Cocapec



A MARISPAN TE AJUDA A SER MAIS  
PRODUTIVO!

Diga adeus a falta de precisão e eficiência na sua lavoura de café. 

A linha Fertinox possui 6 modelos, desenvolvidos especialmente para 

cafeicultura, com sistema de dosagem por taxa fixa e acabamentos 

que vão do plástico rotomoldado até o inox, para uma vida útil 

prolongada.

Otimize o fluxo do seu negócio e veja a transformação acontecer. 
Nossa tecnologia está a serviço do seu sucesso.

marispan.com.br                facebook.com/marispan

Saiba mais detalhes da linha Fertinox em:




