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2016 – Ano de Recuperação 
da Cafeicultura

Maurício Miarelli
Diretor Presidente

Pode até ser repetitivo, mas realmente o ano passou rápido. Nos últimos tempos estamos 
falando isso com grande regularidade, mas já paramos para pensar em tudo em que 
fizemos neste período? 

2016 foi o momento para os produtores se recuperarem das safras instáveis dos últimos 
dois anos, devido a seca, e alguns fatores contribuíram para isso. Primeiramente, as 
chuvas se normalizaram nas principais fases fisiológicas do cafeeiro. O outro fator é 
o uso cada vez maior de tecnologias e o cuidado por parte dos nossos cooperados, e 
dessa forma, colhemos a maior safra da nossa história, e a Cocapec teve o seu recorde de 
recebimento, chegando próximo de 1.600 milhão de sacas de 60kg. O que gerou mais 
de 14 mil amostras, movimentação intensa em todas as unidades, mas como estávamos 
preparados, conseguimos atender as necessidades dos nossos cooperados neste 
momento estratégico.

Todo este trabalho foi coroado no 14º Concurso de Qualidade, realizado em parceria 
com a Associação dos Produtores de Cafés Especiais, e todos os produtores tiveram a 
oportunidade de participar de um dos principais certames do setor, fato comprovado 
pela pontuação do vencedor da categoria natural, que rompeu a barreira dos 90 pontos.
Para que o produtor continue desenvolvendo o bom trabalho no campo, e se aprimore 
cada vez mais, a cooperativa realizou, através de suas parcerias, diversos cursos de 
capacitação. Com destaque para o de classificação e degustação de café, em que a 
Cocapec é uma das poucas a oferecer esta formação aos seus associados, e com isso 
firmando a busca constante pela transparência de seus processos.

Com um novo ciclo da cafeicultura já em andamento, a Cocapec lança um de seus 
principais eventos, o 9º Simcafé, que deve trazer muitas novidades para os cooperados 
na edição de 2017. O simpósio acontece no início de abril, no mesmo local das últimas 
edições.

 Este ano, completamos 15 anos do Projeto Escola no Campo na nossa região, ao todo 
mais de 12 mil estudantes aprenderam sobre como desenvolver a agricultura de forma 
sustentável e aplicando os conceitos cooperativistas. 

2017 vem chegando, e desejamos a todos saúde, paz, sabedoria e muita energia, para 
que nossa cooperativa e nossa cafeicultura seja cada vez mais forte, e que podemos ver 
de perto a esperança se renovar.

Boa leitura.
Maurício Miarelli
Diretor Presidente
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Cocapec e Yara premiam a qualidade dos 
cafés dos cooperados 

C   
om o objetivo de incentivar a produção de cafés de 
maior qualidade e, consequentemente, o aumento 
do valor agregado do produto colhido, a Cocapec e a 
Yara Fertilizantes premiaram dois cooperados: Niwaldo 

Antônio Rodrigues, Fazenda da Lagoa, Pedregulho/SP, altitude 
de 1055m e José Roberto Pimenta, Sítio Alto da Boa Vista, 
Capetinga/MG, altitude de 980m.

Os vencedores adquiriram pela cooperativa a tecnologia 
de adubação YaraLiva Nitrabor, o que os habilitaram para 
participarem deste concurso de qualidade com os melhores 
lotes colhidos em 2016.

Esses cafés foram adquiridos e serão distribuídos pelos clientes 
e unidades da Yara no Brasil e em várias localidades do mundo 
como Colômbia, Noruega e Alemanha.

A noite de premiação contou coma presença de 
aproximadamente 70 pessoas. Os presentes assistiram três 
palestras: Plataforma NossoCafé e Programa Nutricional para 
Café Yara, com Thiago Reis/Especialista Agronômico Yara; 
Experiência de Cafés Especiais da Colômbia, ministrada por 
Victor Ramirez/Agrônomo Sênior da Yara América Latina 
e sobre Aspectos Normativos - Manejo e Preparo de Cafés 
Especiais, apresentada pelo  professor. Dr. José Marcos/Q-
grader do Instituto Federal de Muzambinho-MG.

A Cocapec está focada em apoiar este tipo de iniciativa, 
que busca a valorização dos cafés de seus cooperados e 
principalmente da Alta Mogiana.

6

O evento reuniu cerca de 70 pessoas.

José Roberto Pimenta, do Sítio Alto da Boa Vista em Capetinga/MG, teve 
um dos melhores lotes colhidos em 2016, utilizando o programa da Yara.

Niwaldo Antônio Rodrigues, da Fazenda da Lagoa em 
Pedregulho/SP, foi um dos premiados.
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D
esde 2013 acontece em Belo Horizonte/MG a Semana Internacional 
do Café (SIC), uma iniciativa do Sistema FAEMG, Café Editora, Sebrae 
e Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Estado de Minas Gerais (Seapa). 

Em 2016 o evento aconteceu de 21 a 23 de setembro, no Expominas, e reuniu 
toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro nacional e internacional, em prol do 
crescimento social e economicamente sustentável do produto brasileiro. O encontro 
envolveu cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores, compradores, 
fornecedores, empresários, baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores. Em 
conjunto, foi realizada a maior feira do setor, o Espaço Café Brasil, que completou 
sua 11ª edição.

Com o apoio da Cocapec, uma comitiva de aproximadamente 40 pessoas, 
acompanhada de todos os coordenadores de núcleos,  foi à SIC no dia 22. Na 
oportunidade assistiram diversas palestras, que abordaram aspectos como possuir 
outra fonte de renda para comercializar a produção em condições mais vantajosas. 
Além disso, visitaram os stands e viram de perto todas as novidades do setor 
cafeeiro.
 
A edição da SIC em 2016 se mostrou um grande sucesso, comum aumento de cerca 
de 8%. Foram mais de 14 mil visitantes do Brasil e do mundo durante os três dias, e 
que acompanharam os 25 eventos simultâneos, as 68 palestras e workshops e mais 
de 30 sessões de cupping, com, aproximadamente, 2.250 xícaras provadas. O 11º 
Espaço Café Brasil, maior feira do segmento, reuniu um total de 103 expositores e 
155 marcas. Estima-se que cerca de R$ 25 milhões em negócios foram iniciados no 
evento.

A impressão em relação a SIC foi excelente, muitos deles estiveram lá pela primeira 
vez e agora puderam ampliar um pouco mais a visão de seu negócio.

Cooperados presentes na 
Semana Internacional do Café

O Senar/MG, parceiro da Cocapec em 
diversas capacitações, marcou presença 

na Semana.

Muitos dos cooperados visitaram o evento 
pela primeira vez.

O Evento acontece em Belo Horizento/
MG, capital do principal estado produtor 

de café do país.

Por Mara Rúbia Cintra Neves / Coordenadora do Núcleo de Ibiraci/MG 
Com informações de www.semanainternacionaldocafe.com.br
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A 
Cocapec recebeu o certificado de “Parceiro 
Destaque” da Emater-MG em reconhecimento ao 
trabalho junto aos cooperados para impulsionar 
a atividade agropecuária no município de 

Ibiraci/MG. A honra foi concedida durante o 3º Concurso 
de Qualidade de Ibiraci, realizado pela entidade, em 
parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Ibiraci 
e Prefeitura do município.

O certame escolheu os 10 melhores lotes da região, dentre 
31 amostras, preparados em via seca (natural), e os 5 
primeiros colocados, dentre eles 4 cooperados, foram os 
seguinte: 

1° Lugar - Laís Peixoto  Costa Faleiros  -  R$ 5 mil
2. Lugar - Tarley Neves de Castro - R$ 4 mil
3° lugar -  Maria Gorete A Peixoto - R$ 3 mil 
4° Lugar -  Luciana C M Silveira - R$ 2 mil
 5° Lugar - Fabio Puntel Campos - R$ 1 mil

As 10 amostras ainda participaram de uma rodada 
de negócio, uma semana antes do evento. As ofertas, 
divulgadas apenas no dia da premiação, na ordem foram: 
R$ 2.200,00 por saca, R$ 1.500,00, R$ 800,00 e R$ 710,00 
por saca. Vale lembrar que cada lote possui 10 sacas.

As amostras que concorreram são provenientes das 
enviadas ao Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas 
Gerais, promovido pela Emater-MG, e a escolha seguiu a 
pontuação da disputa estadual.

A Cocapec agradece a homenagem recebida, e reconhece 
o seu papel em apoiar os cafeicultores da região na busca 
pela excelência.

Cocapec recebe reconhecimento 
da Emater-MG 

A cooperativa recebeu a homenagem de “Parceiro 
de Destaque” pelo trabalho realizado junto aos seus 

cooperados.

O gerente de comercialização de café da Cocapec, Jandir 
de Castro Filho, entrega a placa de agradecimento ao 

prefeito José Fernando Hermógenes de Freitas

Produtores premiados no 3º Concurso de 
Qualidade de Café de Ibiraci/MG. 
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O 
tradicional Congresso Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, neste ano, em sua 42º edição, foi 
realizado no período de 18 a 21 de outubro, no 
Centro de Convenções do Hotel Fazenda Vale do 

Sol, em Serra Negra/SP, com o tema: “Produzir mais café, 
com economia, só com boa tecnologia”.

O evento contou com o apoio da Fundação Procafé contou 
com o apoio Consórcio Pesquisas Café, Embrapa Café, 
Secretaria de Agricultura de São Paulo-SP, IAC, UFLA-
Universidade Federal de Lavras, UNIUBE-Universidade de 
Uberaba, Prefeitura Municipal de Serra Negra-SP, Empresas 
Estaduais e Institutos de Pesquisas, Universidades,CNC,  
ABIC, ABICS, CECAFÉ, Empresas de Equipamentos e 
Insumos, Sebrae, Empresas de Equipamentos e Insumos, 
Cooperativas e Associações de Cafeicultores.

A Cocapec marcou presença como a cafeteria oficial do 
Congresso, servindo o delicioso Senhor Café, nas versões 
espresso e cápsulas. O sucesso foi total, e muitos dos 
presentes adquiriram o produto da cooperativa.

Com o objetivo de divulgar os últimos resultados obtidos 

através da pesquisa e inovações no manejo dos cafezais / 
preparo do café, o evento realizado contou com mais de 
100 apresentações de forma oral.

A programação foi bastante intensa demonstrando a força 
e o dinamismo da pesquisa cafeeira, veja os destaques:

42ºCongresso Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras
Por Fundação Procafé, adaptado pelo Setor de Comunicação Cocapec

Destaques do Congresso 2016

- Lançamento de 2 novas variedades de 
Café: Rouxinol e Acauma;

- Lançamento do Livro Cultura do Café 
no Brasil – Manual De Recomendações;

- Debate sobre a conjuntura cafeeira 
atual;

- 3 Seminários:   Novas variedades 
de café; Controle de nematóides em 
cafezais, Secagem de café: bases e novas 
tecnologias;

- Dia de campo com a apresentação 
das seguintes estações de pesquisa: 
Variedades , Sistemas de plantio, Podas, 
Portfólio das empresasa patrocinadoras. 

Com o objetivo de trazer e buscar novas tecnologias, 
com intercambio de ideias e resultados, o evento foi 
considerado um ponto de encontro entre 600 consultores, 
técnicos, pesquisadores, estudantes e representantes do 
setor cafeeiro.



Aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro a 1ª Feira de 
Ciências e Profissões – Feripro, organizada pela ETEC 
– Prof. Carmelino Correa Jr. / Centro Paula Souza, 

conhecida também como Colégio Agrícola de Franca/SP

Alunos de todos os anos dos 7 cursos oferecidos pela 
instituição (Agronegócio, Agropecuária, Cafeicultura, 
Curtimento de Couro, Ensino médio, Ensino médio 
integrado e Meio Ambiente), organizaram uma exposição 
com estudos, projetos e experimentos variados, estimulados 
pelas disciplinas da escola.

Guiados pelos professores orientadores, cada turma 
desenvolveu um projeto de uma área de estudo, 
trazendo diversas novidades para a agricultura, pecuária 
e meio ambiente. Destaque para o trabalho da aluna 
Ângela Ferreira de Oliveira, do curso de Curtimento, que 
desenvolveu o trabalho “Pele Humana para transplante 
e teste farmacológico”, que utiliza a pele de suínos para 
construir um tecido para reparo em cirurgias e queimaduras, 
com baixo custo e redução de impacto ambiental. O estudo 
já foi apresentado em diversas partes do país e também nos 
Estados Unidos. 

A cafeicultura, que é um dos cursos de formação técnica, 
elaborou uma “linha do tempo” destacando todas as 
etapas da produção de café, desde a análise do solo até o 
produto final industrializado, passando pela formação de 
mudas, colheita, beneficiamento, entre outras. O espaço 
chamou bastante atenção dos visitantes, pois muitos já são 
envolvidos com a cultura, despertando muitas curiosidades 
nos jovens visitantes.

Alunos de diversas escolas da região visitaram a Fecipro 
que já se mostrou um grande sucesso. A Cocapec apoia a 
iniciativa e parabeniza todos os envolvidos na organização 
do evento.

Colégio Agrícola realiza a 1ª Fecipro 
Por Murilo Andrade / Assistente de Comunicação Cocapec

A aluna Ângela Ferreira de Oliveira, do curso de 
Curtimento, desenvolveu o premiado trabalho “Pele 

Humana para transplante e teste farmacológico”.

Alunos dos 7 cursos oferecidos 
pela  insituição, incluindo 

cafeicultura, desenvolveram 
algum projeto para ser 

apresentado na Fecipro.

Todo o ciclo da cafeicultura foi retratado na 
exposição, desde o plantio até a bebida na 
xícara.
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Setor de Café vai em busca da 
necessidade do cooperado

Uma das características na gestão da Cocapec é a 
transparência com que realiza suas atividades. E é 
seguindo essa linha que o setor de café realizou 

diversos encontros com os cooperados para explicar o 
seu funcionamento, detalhar as novidades que já estão 
implantadas e principalmente para ouvir as demandas 
dos associados, para conseguir focar absolutamente no 
atendimento de suas necessidades.

Os encontros foram divididos em dois formatos. No 
primeiro, foram convidados cooperados de todas as 
regiões de atuação da cooperativa, representando 
pequenos, médios e grandes produtores, para que 
fosse discutido várias necessidades dos mais diversos 
tipos de cooperados. Ocorreram 5 encontros, todos 
conduzidos pela equipe do departamento de café. Este 
modelo permitiu uma excelente colaboração de todos 
os presentes, pois muitos deram sugestões de como 
melhorar processos e principalmente conhecer de 
maneira aprofundada procedimentos relacionados ao 
departamento e à comercialização do café. Cada reunião 
terminou com uma visita no setor de café, o que deixaram 
todos bastante impressionados.

Já o segundo, aconteceu através do Comitê Educativo, 
em 4 oportunidades, nas cidades de Franca/SP, Ibiraci/
MG, Claraval/MG e Capetinga, e foi aberto para todos os 
cooperados. 

Nas duas ocasiões o objetivo foi mostrar como o setor de 
café trabalha, explicar com detalhes todas as inúmeras 
etapas, e os cuidados que a cooperativa tem com a 
produção de seus associados.

A ênfase do departamento de café é buscar as melhores 
opções de negócios para os cooperados, pois a 
cooperativa atua em todos os tipos de mercado, como 
fisco, futuro e especiais.

Para conseguir maior êxito em todas as operações, algumas 
mudanças foram necessárias, como, a desvinculação 
física entre a área comercial e a classificação. Dessa forma, 
estas duas repartições podem se concentrar melhor 
em suas atividades, e dessa forma ter mais qualidade e 
agilidade no trabalho. Outra ferramenta importante é a 
implantação da Plataforma do Agronegócio, que auxiliará 

Comitê de Claraval/MG, ouve atentamente a 
apresentação do superintendente Saulo Faleiros. 

O Comitê Educativo em Franca/SP 
foi o último do ano.

O Comitê Educativo em Capetinga/MG, teve 
participação maciça dos cooperados.

Em Ibiraci/MG, iniciou a rodada do 
Comitê Educativo.
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O superintendente esclareceu dúvidas dos produtores 
de Capetinga/MG referente a cafés especiais, venda 

futura e formação de preço.

 Os cooperados de Pedregulho/SP apresentaram suas 
demandas e compreenderam diverso processos do 

setor durante o encontro.

Na reunião com os associados de Ibiraci/MG, a 
exemplo das outras, a participação foi intensa de 

todos os presentes.

Os cooperados de Claraval/MG, assim como os demais, 
conheceram as áreas de comercialização e degustação 
de café.

Saulo Faleiros detalha o trabalho 
do setor de  café aos cooperados 
de Franca/SP.

o produtor na tomada de decisão pois muitas informações 
relacionadas ao comportamento dos mercados podem ser 
facilmente acessadas pelo cooperado na cooperativa. 

Outra demanda que pautou todos os encontros foi sobre 
os cafés especiais. O superintendente do departamento 
de café Saulo Faleiros, explicou que a cooperativa atua 
fortemente na identificação e na comercialização destes 
cafés e que muito está sendo feito para que estes negócios 
sejam alavancados. A equipe de trabalho na Cocapec 
sempre em constante aprimoramento a para orientar o 
produtor a fazer as melhorias para acessar este mercado. 
Com o crescimento na participação destes negócios, foi 
implementado dentro do departamento de café o setor 
de cafés especiais, espaço em que a cooperativa recebe 
constantemente compradores interessados neste tipo 
de café. Na soma destas ações, este mercado cresceu 
bastante, beneficiando muitos produtores com melhores 
precificações. 

Os encontros focaram em esclarecer as mais variadas 
formas de acessar o mercado, foi explicado todas as 
atividades do departamento de café que a cada dia está 
se modernizando, tornando mais dinâmico, para atender 
por completo o perfil do cafeicultor da Alta Mogiana, que 
é extremamente profissional e exigente.
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Recebimento de café 
é recorde na Cocapec

E
m 2016, a Cocapec registra o maior recebimento 
de sua história, cerca de 1.6 milhão de sacas 
de 60Kg.  A safra deste ano é 11% maior que a 
melhor marca até então, alcançada em 2014, 

outro ano de bienalidade alta. A produção da Alta Mogiana 
é estimada em 2.5 milhões de sacas e deste total, a 
cooperativa armazena 64% do total da produção regional. 

Em relação às amostras, o número também impressiona. 
Foram cerca de 14 mil, praticamente o dobro de 2015. 
Já prevendo essa necessidade, o setor de classificação/
degustação de café da cooperativa, através das melhorias 
realizadas nos últimos tempos, conseguiu dar agilidade 
na classificação de todos os lotes, permitindo assim mais 
rapidez na comercialização do café do cooperado, ou 
da liquidação dos compromissos assumidos por ele na 
Cocapec.

Outro fator a ser destacado foi a agilidade no recebimento. 
Na Cocapec, o caminhão era descarregado no mesmo dia, 
enquanto em outros locais, há relatos que a espera girava 
em torno de 4 dias. Toda a logística funcionou de maneira 
positiva, e tudo dentro da normalidade de uma safra desta 
proporção, tudo isso graças ao empenho de todos os 
envolvidos, desde a balança, até os movimentadores de 
carga nos armazéns. O bom desempenho também se deve 
a adesão quase que total por parte dos cooperados ao 
sistema de granelização. Quase que 100% dos cafés foram 
entregues na modalidade. O número foi incrementado 
também por conta do início das atividades da granelização 
em Claraval/MG. Isso mostra que,  independentemente do 
seu tamanho, é possível ganhar tempo e reduzir custos na 
hora da entrega.

As 14 mil amostras representam 1,6 milhão de 
sacas recebidas em 2016.

“Quase que 100% dos cafés 
foram entregues no sistema de 

granelização”

E quase 100% da safra foi entregue através da granelização

Os investimentos realizados nos últimos tempos em 
armazenagem, todos aprovados em Assembleias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias, se mostraram ainda 
mais importantes este ano, pois a Cocapec conseguiu 
armazenar os cafés de seus associados de forma correta e 
segura em suas instalações, locais apropriados, certificados 
e segurados, garantindo o melhor tratamento possível ao 
trabalho dos seus mais de 2 mil cooperados.

O recebimento recorde mostrou como é grande a 
confiança do cooperado em sua cooperativa, e ela por sua 
vez se apresentou preparada para um dos momentos mais 
importantes do cultivo: a Safra. Agradecemos a todos pela 
confiança e parabenizamos pelo trabalho bem feito. Já 
estamos com o pensamento para o próximo ano, mesmo 
sendo tradicionalmente um ano de bienalidade baixa, o 
trabalho na Cocapec continua com o intuito de melhorar 
seus planejamentos e processos, atendendo melhor seus 
cooperados.



“Em 2016, a Cocapec 
registra o maior 

recebimento de sua 
história, superando 1.5 

milhão de sacas de 60Kg”

Com a entrada da unidade de 
Claraval/MG no sistema de 

granelização, praticamente 
toda a safra foi entregue na 

modalidade.

Os investimentos em 
armazém, realizados nos 

últimos anos, fizeram 
a diferença nesta safra 

recorde. 
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Cocapec dá a largada 
para o 9º Simcafé

C
om data marcada para acontecer entre os dias 4 e 
6 de abril, o 9º Simcafé, Simpósio do Agronegócio 
Café da Alta Mogiana, dá o ponta pé inicial.

O evento organizado pela Cocapec já se consolidou 
e hoje é uma grande oportunidade para dezenas de 
empresas apresentarem seus produtos para um público 
seguimentado. Pensando nisso, a cooperativa iniciou o 
processo de comercialização de espaço da exposição, 
que acontece juntamente com o ciclo de palestras, e vem 
crescendo a cada ano. Foram convidados fornecedores 
e empresas parceiras, muitas delas marcando presença 
desde o começo. O sucesso foi total e praticamente todos 
os estandes já se esgotaram

Nos últimos tempos houve grandes avanços em relação 
a estrutura e também de opções para aquisição para 
áreas de máquinas e implementos. O compromisso da 
organização é manter este trabalho e proporcionar sempre 
os melhores resultados para os parceiros e também a 
melhor experiência para os visitantes.

O formato de 3 dias, testado e aprovado na 8ª edição se 
repetirá em 2017. Com isso, proporciona aos participantes 
mais oportunidade de aproveitar o evento. 

O Simcafé de 2016 atraiu nos dois dias cerca de 2 mil 
pessoas, com a  presença de mais de 70 empresas e contou 
com diversas palestras e workshops em sua programação. 
O evento foi prestigiado por autoridades políticas, da 
cafeicultura e também do cooperativismo.

Assim como nos últimos anos, o 9º Simcafé será realizado 
do espaço Villa Ventura, em Franca/SP.

O diretor da Cocapec, Alberto Rocchetti Netto, deu 
as boas vindas aos parceiros. 

Motivados pelos bons resultado da 8ª edição, diversas empresas 
marcaram presença no lançamento.

O gestor Victor Alexandre Ferreira apresentou as 
principais novidades para o Simcafé 2017.

“O formato de 3 dias, testado 
e aprovado na 8ª edição se 

repetirá em 2017”
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www.kmag.com.br

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

K-Mag traz ganhos na receita de até 40% em relação às adubações convencionais. Por isso, na hora de potencializar sua safra, use 
K-Mag. Sua rentabilidade vai lá em cima.
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Bioisca participa de importantes 
eventos pelo país

Por Setor Bioisca Cocapec

A 
Bioisca é um produto diferenciado, único 
formicida 100% natural, e comprovadamente 
eficaz na eliminação das formigas cortadeiras. 
Por conta disso, os técnicos responsáveis pelo 

projeto têm percorrido importantes eventos pelo Brasil 
a fora com a finalidade de divulgar este diferencial e 
abrir novos mercados para o produto produzido pela 
cooperativa.

As últimas participações foram no “1º Encontro Técnico de 
Hortifruti”, em Patos de Minas/MG, e o “Congresso Brasileiro 
de Fruticultura”, que aconteceu em São Luiz/MA.

No primeiro, o evento foi realizado pela Valoriza, empresa 
parceira da Cocapec. Na oportunidade foi demonstrado 
a versão de 500g do formicida natural, e o novo  método 
de aplicação, ação do produto e também o programa 
de desinfestação de formigas cortadeiras. O objetivo do 
evento da Valoriza foi oferecer ao produtor oportunidade 
de acesso à tecnologia e inovações do setor, esperando 
gerar troca de informações e fortalecer os relacionamentos. 
Dessa forma, a Bioisca vai ao encontro com esta proposta 
por ser o único formicida aprovado para o uso em 
agricultura orgânica, que também possui um excelente 
desempenho em manejos tradicionais.

Já o segundo, completou meio século de realização, e é 
um dos mais tradicionais eventos de fruticultura do Brasil. 
Desta maneira, a Bioisca, em conjunto com a Bioenergia 
e Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas/
BA, apresentou  o trabalho de validação do produto na 
região da Chapada Diamantina, em específico na cidade 
de Lençois/BA, que demonstrou a eficácia do formicida 
naquela localidade

A apresentação do produto no evento foi novidade para 
os participantes que tiveram a oportunidade de conhecer 
os benefícios do produto como, facilidade na dosagem, 

Técnicos Bioisca presentes no 1º Encontro Técnico 
de Hortifruti em Patos de Minas/MG.

O objetivo é divulgar os diferenciais do formicida e o seu plano de desinfestação

evitando o desperdício e agindo de forma efetiva, com 
ação prolongada.

É de extrema importância a participação da Bioisca em 
eventos destas proporções, pois leva um importante 
projeto que surgiu do cooperativismo e hoje auxilia 
diversas culturas agrícolas.

Bioisca apresenta trabalho no Congresso Brasileiro 
de Fruticultura em São Luiz/MA.
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Por Murilo Andrade / Assistente de Comunicação Cocapec

O 
14ª Concurso de Qualidade de Café da Alta 
Mogiana vai ficar marcado em toda a região. A 
edição registrou recorde absoluto de inscrições, 
o vencedor da categoria natural rompeu a 

barreira dos 90 pontos, e a Cocapec e a Associação dos 
Produtores de Cafés Especiais realizando o evento em 
conjunto.

Os grandes campeões da noite foram os produtores 
José Agostinho Taveira de Ibiraci/MG (microlote) e Lauro 
de Oliveira de Restinga/SP (natural). Ao todo foram 235 
amostras, a maior participação do certame. Cafeicultores 
dos 22 municípios (englobando os Estados de Minas Gerais 
e São Paulo) enviaram seus cafés e acirraram ainda mais a 
disputa. O vencedor da categoria natural conseguiu algo 
bastante raro, superar os 90 pontos. A amostra do primeiro 
colocado atingiu 92 pontos.
A cerimônia de premiação aconteceu no dia 14 de 
outubro e reuniu mais de 300 pessoas, entre cafeicultores, 

familiares, personalidades políticas, entre outras.

O presidente da Cocapec, Maurício Miarelli, exaltou no seu 
discurso durante a abertura a vocação da Alta Mogiana 
na produção de cafés de qualidade. “Esta é a melhor 
região cafeeira do Brasil, onde estão os produtores mais 
profissionais, a melhor equipe agronômica e isso se reflete 
no produto final”.  

André Cunha, presidente da Associação dos Produtores 
de Cafés Especiais, ressaltou que hoje as empresas estão 
preocupadas com a qualidade e que tem propriedade 
produzindo até 40% de grãos com essas características. 
“O mundo está mudando a visão que tinha em relação 
aos cafés brasileiros, muitos já estão reconhecendo o 
país como produtor de cafés finos e exóticos, e muitas 
achavam que isso não existia por aqui”, observou Cunha. 
O presidente falou ainda da importância da cafeicultura 
para a economia da região e também da parceria com a 

Alta Mogiana elege seus 
melhores cafés

Concurso entra pra história pela emoção e cooperativismo
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Cocapec, “A cafeicultura movimenta muitas áreas, é a 
produção, armazéns, classificadores, comercialização, ou 
seja, gera emprego e gira a economia, e este concurso 
mostra isso, principalmente agora com a junção com 
a Cocapec. Temos que ter orgulho de fazer parte da 
cafeicultura” finaliza.

O homenageado do ano passado e presidente da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio 
Lopes de Freitas prestigiou também o 14º Concurso 
e deixou uma importante mensagem: “quero deixar 
três recados; primeiro, falar da felicidade de ver um 
desafio que coloquei ano passado que foi o desejo da 
participação intensa da Cocapec, é uma satisfação ver isso 
acontecer, pois está é a melhor cooperativa de café do 
mundo; segundo, vocês aqui na Alta Mogiana tem feito 
uma evolução fantástica do café, tem sabido aproveitar 

as oportunidades de mercado e transformar em uma 
atividade moderna, capaz de competir com qualquer 
cafeicultura do mundo, todos estão fazendo a lição de 
casa, e estão fazendo muito bem, esta é com certeza 
a cafeicultura da nova geração e em terceiro, o Carlos 
Jordão, que soube cultivar a confiança, e fez que nós 
confiássemos uns nos outros, é esta é a palavra de ordem 
no momento, é o que está em falta, e é o que precisamos 
a resgatar, armazenar confiança, e transformar isso na 
cafeicultura moderna”, concluiu Freitas.

O 14º Concurso estabeleceu várias etapas e seguiu 
diversos critérios até a escolha dos vencedores. Todo o 
processo foi supervisionado por Elder Moscardini, veja 
como foi:

Processo de Classificação 
14ª Concurso de Qualidade de Café da Alta Mogiana 

1ª Etapa 

2ª Etapa 

3ª Etapa 

4ª Etapa 

O processo de pré-seleção seguiu 
a metodologia SCAA (Specialty 
Coffee Association of America.

Durante as provas, os juízes 
identificaram diversas 

características nas amostras 
como achocolatados, 

acastanhados e frutados. 
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Foram três categorias em disputa: natural, cereja 
descascado (CD) e microlote. No caso do natural e CD, foi 
requisito ter no mínimo 24 sacas de 60kg e 6 do microlote. 
O processo de pré-seleção seguiu a metodologia SCAA 
(Specialty Coffee Association of America). Para os cafés 
em via seca (natural) e via úmida (cereja, as exigências 
foram: tipo 2/3 para melhor, peneira 16 acima, de acordo 
com a tabela oficial brasileira de classificação. O teor de 
umidade deveria estar entre 11 e 12%.

A equipe de juízes ficou sob o comando de Georgia 
Franco, da Cafeteria Lucca Cafés Especiais de Curitiba/
PR. Ela foi a responsável por orientar a equipe neste 
importante trabalho. No encerramento Geórgia falou da 
experiência de conduzir seus colegas neste Concurso. 
“Pra mim foi uma grande surpresa, pois existem mais 
de 2 mil provadores de cafés do sexo masculino, e logo 
uma mulher foi escolhida para estar a frente desse 
projeto”. Geórgia também parabenizou a equipe que ela 

liderou, “a equipe foi sensacional, super profissionais, foi 
um grande prazer estar junto com todos”. Em relação 
aos cafés, ela também fez sua observação, “ eu não 
conhecia muito bem os cafés da Alta Mogiana e fiquei 
bastante surpresa, tivemos muitas notas altas, diversos 
atributos positivos nessa safra, como achocolatados, 
acastanhados, frutados e outras características exóticas, 
foi incrível” conclui entusiasmada a profissional.

Os lotes finalistas e não premiados participaram da 
rodada de negócios, com lances mínimos a partir de R$ 
800,00 a saca. Grande parte foi arrematada, sendo este 
um excelente estimo para continuidade da produção de 
qualidade. 

Já os lotes vencedores foram previamente vendidos, 
sendo que, o da categoria natural foi negociado a R$ 
2.000,00/ saca de 60 kg e do microlote a R$ 2.200,00 / 
saca. 

Veja os primeiros colocados e as respectivas pontuações nas 
categorias natural microlote:

Natural

1º Lauro Oliveira   •  92 pontos
2º Bárbara Malta   •  89,4 pontos
3º Fernanda Maciel  •  88,4 pontos

Microlote

1º José Taveira • 89,4 pontos
2º Guilherme Nassif • 86,5 pontos
3º Laura Ferreira • 85,2 pontos
4º Maria Leonor Correa • 88,2 pontos
5º Elvis Vilhena • 87,8 pontos

“Os grandes campeões da 
noite foram os produtores José 

Agostinho Taveira de Ibiraci/MG 
(microlote) e Lauro de Oliveira de 

Restinga/SP (natural)”

Lauro de Oliveira de Restinga/SP 
venceu na categoria café natural, com a 

surpreendente marca de 92.

José Agostinho Taveira de Ibiraci/MG foi o 
campeão da categoria microlote, chegando 

aos 89,4 pontos.
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Não houve premiação na categoria cereja descascado 
pelo fato dos lotes não atingirem pontuação mínima. 
Tal ocorrência estava prevista no Parágrafo Quarto, do 
regulamente do Concurso que diz “Somente haverá 
premiação nas categorias em que houver lotes que 
atinjam a pontuação mínima na Etapa – Júri e Seleção, 
determinada pela Comissão Organizadora em conjunto 
com a Comissão Julgadora do Concurso”.

A cada edição uma personalidade da cafeicultura é 
homenageada e o concurso do ano leva o seu nome. 
Este ano o escolhido foi José Carlos Jordão, que faleceu 
em março. Foi Jordão que trouxe a unidade da Cocap, 
Cooperativa Central Agropecuária do Paraná, que se 
transformou na Cocapec, fruto do trabalho dele e de 
outros produtores. Na cerimônia do 14º Concurso de 

Qualidade, Maurício Miarelli relembrou um pouco de sua 
trajetória, “Jordão foi o primeiro levantar a bandeira em 
porl da cafeicultura e cooperativismo, e isto é o mais difícil, 
ele contagiou as pessoas, e assim tomamos uma atitude 
corajosa, de criar uma cooperativa com poucos recursos. 
Este concurso mostra a força da nossa cafeicultura, e esta 
é a melhor maneira de homenagear José Carlos Jordão”, 
finaliza Miarelli.

 A Cocapec parabeniza todos os participantes do 14ª 
Concurso de Qualidade de Café da Alta Mogiana, e em 
especial aos vencedores. Lembrando que a cooperativa 
sempre estará ao lado dos seus cooperados na busca 
pela excelência, que envolve muita dedicação e trabalho. 

O Presidente da Cocapec Maurício Miarelli, ao lado 
de personalidades da cafeicultura, discursa durante a 

cerimônia de premiação.

A cooperada Bárbara Malta conquistou o 2º lugar na 
categoria natural, seu café atingiu 89,4 pontos.

Liderados por Geórgia Franco, os juízes tiveram bastante 
trabalho para definir os vencedores,

Mais de 300 pessoas acompanharam o 
encerramento do certame. 

Marcelo Jordão, filho de José Carlos Jordão, recebe a 
homenagem em nome do pai, falecido no início do ano.

Todos os finalistas foram convidados ao palco e 
receberam um certificado de participação.
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A perda de produção devida a 
má condução, sem as desbrotas 
necessárias, está relacionada com:

a) Auto-sobreamento e o 
“embatumado” de hastes na planta;

b) Menor comprimento dos 
ramos laterais que saem das 
hastes (normalmente mais finas) 
comportando assim menor número de 
nós produtivos/ramo;

c) Manutenção de um micro-clima 
mais favorável, devido a permanecia 
de molhamento foliar aumentando 
ataque de doenças;

d) Menor tamanho dos frutos 
produzidos em hastes mais finas.

E
sta é sem dúvida uma prática muito importante 
na lavoura cafeeira, responsável por manter a 
longevidade produtiva e a arquitetura original 
das plantas.

Quando o tronco do cafeeiro fica exposto à insolação direta, 
em função das podas ou desgaste por alta produtividade, 
que resulta em uma significativa desfolha ou até mesmo 
alguma anormalidade que interfira na dominância apical 
da planta, aparecem brotações ou “ramos ladrões”, dando 
origem a novas hastes sendo estas, dependendo da 
ocasião, indesejáveis.

Alguns fatores agravam a brotação, o que pode levar a 
um número excessivo de hastes, são eles: O mau trato que 
provoca a seca de ramos laterais, o envergamento pelos 

ventos, as machucaduras mecânicas (por granizo, por 
colheita mecânica ou por geada), a desnutrição e o ataque 
severo e continuado de pragas e doenças e o estresse por 
seca.

A operação de desbrota deve ser praticada em lavouras 
normais e nas plantas podadas (decote/recepa/
esqueletamento/desponte) sempre que necessário, 
conduzindo o número adequado de brotos de acordo 
como tipo de poda. E deve ser feita de forma preventiva, 
a partir do plantio e formação da lavoura, seguindo-se na 
lavoura adulta, realizando o procedimento anualmente 
após a colheita, visando manter o número adequado de 
hastes, uma vez que o excesso acelera o fechamento da 
lavoura, devido ao envergamento dos ramos mais finos 
para o meio da rua.

Desbrotas do cafeeiro
Por Felipe de Carlos Ferreira  -  Engenheiro Agrônomo/Uniagro

Sem a desbrota, as hastes invadem a rua, 
trazendo muitos transtornos no manejo do 
cafeeiro.
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As desbrotas anuais são ideais, pois atuam de forma 
preventiva. Em certos casos, com as plantas mais novas (até 
3 a 4 anos) é possível efetuar o trabalho pela eliminação 
de hastes velhas sem deixar muitas sequelas (buracos) nas 
plantas. Em pés mais velhos, essa eliminação normalmente 
só pode ser feita associada a uma poda drástica.

Outra situação encontrada no campo é o plantio de 
mudas duplas provocando excesso de hastes e perda de 
produção.

Produção em cafeeiros submetidos a vários sistemas de desbrota. Lavoura Catuaí 3,7x0,5m, 6 anos de idade 
irrigada sob pivô-lepa, L.E. Magalhães - BA, 2008  

Fonte: Santinato, R. et alli, Anais 34º CBPC, Mapa/Procafé, 2008, p.406

Deste modo, na formação do cafezal ou em sua condução 
na fase adulta, as recomendações técnicas indicam a prática 
de desbrotas anuais, para a retirada dos brotos ladrões, 
visando manter somente as hastes originais. No entanto, 
este serviço se torna muito oneroso, especialmente em 
grandes plantações empresariais.

No quadro abaixo verifica-se o quanto as desbrotas são 
essenciais para manter a produtividade das lavouras:
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“As desbrotas 
anuais são 
ideais, pois 

atuam de forma 
preventiva”

Lavouras podadas também devem fazer parte da operação, 
sempre levando em conta o número adequado de brotos de 

acordo como tipo de poda.

Tratamentos
Produção (scs/ha)

2006/07 2007/08 Média

1 - Testemunha, sem desbrota 31 28 29,5 a

2 - Desbrota Total, todos os anos 43 41 42,0 c

3 - Desbrota Total, a cada 2 anos 30 37 33,5 b

4 - Desbrota parcial, todos os anos 37 28 32,0 b

5 - Desbrota parcial, a cada 2 anos 39 35 37,0 bc
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A Cocapec e seus parceiros Senar Minas e Sescoop/SP 
fecham o ano de 2016 com resultados satisfatórios 
na realização de cursos de formação profissional 

rural nas regiões mineiras e paulistas.

Os cursos realizados na área de tratos culturais foram: 
Manejo integrado de pragas e doenças - MIP&D; Preparo 
do Café Pós-Colheita Via Seca; Aplicação de Defensivos 
Agrícolas – Manual/Tratorizado, entre outros. Já os 
sobre mecanização agrícola foram: TAP Colhedora de 
café de arrasto – Manutenção; Tratorista - operação com 
implementos e de Motoniveladora, também. Além disso, 
ocorreram formações na área de gestão como o Curso de 
Custo de Produção.

Em destaque, o curso de Classificação e Degustação de 
Café, que em 2016 formou mais de 60 pessoas, capacitando 
estes participantes para a identificação dos processos de 
agregação de valor e qualidade do produto. A formação foi 

oferecida em todos os núcleos da Cocapec, disponibilizada 
para cooperados, seus familiares e funcionários, bem como 
para produtores rurais de maneira geral e funcionários da 
cooperativa.

As capacitações de formação profissional rural oferecidas 
pelo Senar Minas e Sescoop/SP qualificam o trabalho dos 
cafeicultores da região, pois é através do conhecimento 
que trabalhador rural agregará valor a seu trabalho e 
principalmente, proporcionar maior qualidade para seu 
produto.

Para 2017, estamos preparando uma nova programação 
que contará com cursos de mecanização agrícola, tratos 
culturais, classificação e degustação de café. 

É importante lembrar, que as formações são gratuitas, frutos 
do recolhimento das contribuições na comercialização do 
café e seguridade social dos funcionários.  Estas entidades 
existem para qualificar e fortalecer o trabalho do homem 
do campo, atentando este para as novas tecnologias e 
conhecimento para o desenvolvimento da cafeicultura 
regional.

Diversidade de cursos foi destaque nas 
formações oferecidas pela Cocapec
Por Cristiane Olegário / Analista de Comunicação

O curso de classificação aconteceu nas cidades 
de Franca e Pedregulho e tiveram o apoio do 
Sescoop/SP

Em Minas Gerais, as formações foram em 
parceria com Senar, que já capacitou milhares 

de trabalhadores rurais.
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Em sua 15ª edição o Projeto Escola no Campo, percorreu 
os municípios de Cristais Paulista/SP, Jeriquara/SP, 
Ribeirão Corrente/SP e Ibiraci/MG, levando os conteúdos 
da importância da preservação ambiental, o trabalho e 
a produção agrícola sustentável, bem como destacou 
neste ano, como proposto pela Fundação Abrinq uma das 
apoiadoras do projeto, o tema Trabalho Infantil. 

Em meados do mês  de agosto, os professores colaboradores 
do projeto participaram de uma formação intitulada “A arte 
de Contar Histórias”, com o intuito de apreender as técnicas 
e repassar aos seus educandos para que estes a partir do 
concurso de redações criassem uma narrativa e contassem 
essa história no encerramento dos trabalhos. 

As escolas tiveram alguns meses para se prepararem e 
enquanto isso, os professores e os colaboradores da Cocapec 
e Syngenta desenvolveram os conteúdos desenvolvidos na 
cartilha do Projeto. 

Os profissionais das empresas visitaram as turmas 
ministrando palestras sobre o “Cooperativismo” e o “Uso 
consciente de defensivos agrícolas”, estimulando os jovens 
a conscientização de seus familiares e vizinhos.

No último dia 18 de novembro, aconteceu o encerramento 
do Projeto no Teatro Judas Iscariotes em Franca/SP, que 
recebeu os participantes das escolas de Cristais Paulista/
SP, Jeriquara/SP e Ribeirão Corrente/SP, estes vieram 
preparados para a contação da história. 

Projeto Escola no Campo une responsabilidade 
ambiental e reflexão em 2017
Por Cristiane Olegário / Analista de Comunicação

Este ano, a proposta do Projeto foi fazer os 
alunos refletirem sobre o trabalho infantil.
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Com base, no tema proposto e orientações do regulamento 
do concurso, as apresentações contaram com a avaliação 
de uma banca examinadora de profissionais qualificados, 
que tinham a tarefa de escolher a redação destaque e uma 
das três apresentações.

A banca foi composta pelas convidadas: Profª Terezinha 
Darc, contadora de histórias da rede municipal de ensino 
de Franca/SP, Profª Ms. Elaine Narcizo, assistente social, 
atriz e contadora de histórias, e a gerente administrativo/
financeiro Morgana Mattos da Cocapec.
Cada escola selecionou uma redação e esta deveria ser 
apresentada conforme as técnicas de Contação de Histórias. 
Contudo, a redação e a apresentação foram avaliadas 
separadamente.

Com isso, a redação escolhida neste ano foi da aluna Larissa 
Silva Andrade da Escola Estadual de Ibiraci/MG, com o apoio 
da professora Denise Jacometti Narciso Neves. A redação 
intitulada “A imaginação real”, contou a história de um 
jovem vítima do trabalho infantil. A educanda recebeu seu 
prêmio, um tablet, na escola juntamente com a professora 
Denise que foi presenteada com um Kit do Senhor Café.

E a apresentação escolhida pelo júri foi da EMEB Prof. 
Granduque José de Ribeirão Corrente/SP, as alunas Valquíria 
(autora do texto) e Valeska, contaram a história “Lugar de 
criança é...” sob a orientação da Professora Isabel Delgado. 
A turma da escola foi premiada com um passeio ao Franca 
Shopping.

O projeto Escola no Campo mais uma vez cumpre seu papel 
em proporcionar as escolas participantes informações 
e formações para o desenvolvimento regional através 
da disseminação de valores e princípios de consciência 
ambiental, cooperativismo e responsabilidade social.

A apresentação que mais se destacou foi a 
da EMEB Prof. Granduque José de Ribeirão 
Corrente/SP. Os alunos aprendem como um trabalhador rural deve colocar os EPIs para 

desenvolver a atividade agrícola corretamente.

O representante da Syngenta Marcelo Marçall e da Cocapec Alberto 
Rocchetti Netto, prestigiaram o evento de encerramento.

Além do conteúdo ambiental, os alunos recebem informações sobre 
cooperativismo.

Mesmo não estando presente no encerramento, a redação da Escola 
Estadual de Ibiraci, saiu vitoriosa. 
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A 
mastite ou mamite, inflamação da glândula 
mamária, tem causas diversas, mas os fatores 
que levam a perdas econômicas, nesta doença, 
são os causados por microrganismos.  Eles 

foram agrupados em dois tipos devido à origem e modo 
de transmissão. São chamados de Microrganismos 
Contagiosos: transmitidos principalmente durante a 
ordenha, em que a bactéria já está no corpo do animal 
(com ou sem infecção), e de Microrganismos Ambientais: 
aqueles que vivem em todos os lugares no ambiente; ar, 
fezes, cama onde as vacas deitam, no barro e nas lagoas. 
Podem ser bactérias, fungos ou algas.

Como já mencionamos em outro artigo desta revista, a 
mastite infecciosa é uma das principais causas de prejuízos 
em uma propriedade leiteira. A vaca com esta infecção vai 
produzir menos leite e de qualidade inferior, com menor 
teor de cálcio, lactose, gordura e aumento da lípase, que 
deixa o leite com sabor de ranço.

Comentamos, também, sobre os tipos de mastite: 
subclínica, mastite clínica aguda e crônica.

A que ocasiona maior redução da produção de leite é 
a mastite subclínica, avaliada, por diversos autores, em 
torno de 80%. A mastite clínica é responsável por 20% do 
prejuízo total.  Costa e cols., 1998, relataram que as perdas 
por mastite subclínica chegam a $332,20 dólar por vaca/
ano.

Mastite clínica é aquela que o ordenhador observa mais 
fácil, pois o úbere ou o teto está alterado: fica vermelho, 
quente, dolorido e inchado (rubor, calor, dor e edema).  
As características do leite podem estar ou não alteradas. 
Quando estão, apresentam grumos e/ou coágulos. 

A mastite crônica (que geralmente não foi tratada) não é 
observado sinais de inflamação, e o leite quase sempre 
não apresenta grumos. É aquela que o vaqueiro diz: o leite 
“virou água”, um líquido incolor e fétido.

Já a mastite subclínica é aquela que praticamente não 
apresenta sinais de processo inflamatório, o úbere não fica 
duro (sem fibrose) e não tem inchaço (sem edema). Porém 
há uma grande diminuição da produção de leite.

O produtor de leite, “herói-estressado”, que entrega seu 
produto sem saber o preço a receber da indústria ou 
cooperativa, tem um cenário sombrio quando se instala 
em sua propriedade uma enfermidade descrita acima, 
diminuindo sua produtividade e colocando em risco a 
qualidade de seu produto, devido aos germes patógenos 
causadores da doença. Seu objetivo, um lucro maior, fica 
inferior aos custos da produção.

Os custos associados à mastite bovina aumentam com a 
redução na produção de leite, com o uso de medicamentos 
para o controle da doença, o descarte do leite com resíduos 
do  antibiótico usado, os serviços veterinários e ainda, o 
possível descarte antecipado  dos animais acometidos. 
A notória redução da produção de leite é considerado o 
principal fator relacionado nas perdas econômicas em 
qualquer forma de mastite bovina, tanto na clínica como 
na forma subclínica. Desde o início da doença, quando já 
é sensível a queda da produção, como após o tratanento, 
mesmo com a cura do animal, ainda há um longo prazo 
para recuperação da produção, e, em alguns casos, a vaca 
não produzirá mais aquele percentual tanto na lactação 
atual como nas próximas lactações. Depende também de 
qual o tipo de bactéria que acometeu a glândula mamária.
Os custos dos medicamentos para o tratamento da vaca 
com mastite também implica nos danos econômicos. 
Existem tratamentos mais duradouros e medicamentos 
mais caros. 

Há sempre uma penalização pela usina receptora do leite 
pela alta contagem microbiana e de células somáticas, 

Mastite Bovina – Prejuízos 
frequentes nos rebanhos leiteiros

Por: Paulo Correia/ Médico Veterinário Uniagro/Cocapec 
 Mestre em medicina veterinária e professor universitário
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diminuindo a bonificação por qualidade inferior do leite, 
resultando em preços menores neste período.
Aliados a estes custos tem também os serviços veterinários 
para o controle das mastites, que sempre o produtor 
espera que sejam menores que os benefícios trazidos pela 
consulta.

Finalizando, computa-se ainda, o descarte prematuro 
da vaca doente que não conseguiu se recuperar 
completamente da doença, tendo sempre uma recidiva. A 
reposição deste animal por uma fêmea mais jovem é uma 
boa alternativa. Porém, o preço da venda é geralmente 
aquém da reposição da novilha comprada.

Lembrando sempre que um programa de controle de 
mastite na propriedade leiteira, como também a educação 
sanitária dos tratadores e ordenhadores, é imprescindível 
na formação de uma boa equipe para o sucesso produtivo 
e econômico da atividade.
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Sempre que for manipular as tetas é necessário o uso 
de luvas A mastite infecciosa 

é uma das principais 
causas de prejuízos 

em uma propriedade 
leiteira
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Valores referente ao mês Junho de 2016

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

Sulfato de Amônio T R$ 1.000,00 R$ 1.050,00 R$ 1,82 R$ 1,91

Ureia T R$ 1.250,00 R$ 1.440,00 R$ 2,27 R$ 2,62

Super Simples Gr T R$ 990,00 R$ 1.000,00 R$ 1,80 R$ 1,82

Cloreto de Potássio Gr T R$ 1.250,00 R$ 1.400,00 R$ 2,27 R$ 2,55

Adubo 21,00,21 T R$ 1.150,00 R$ 1.300,00 R$ 2,09 R$ 2,36

Nitrato de Amônio T R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 2,18 R$ 2,18

Custo (R$/HA) por Segmento

Relação de Troca de Café

Bicho Mineiro

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Abamectina Nortox 0,4 R$ 26,00 R$ 10,40

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

Danimen 0,2 R$ 99,00 R$ 19,80

Fastac 0,2 R$ 41,58 R$ 8,32

Karate Zeon 0,04 R$ 73,42 R$ 2,94

Nomolt 0,4 R$ 165,31 R$ 66,12

Insenticidas de Solo

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Verdadero WG 1 R$ 399,00 R$ 399,00

Actara WG 1,4 R$ 189,00 R$ 264,60

Herbicida Pré-Emergente para Café

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Goal 2,5 R$ 68,00 R$ 170,00

Cercospora

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Priori xtra 0,75 R$ 159,94 R$ 119,96

Amistar 0,1 R$ 711,82 R$ 71,18

Cuprozeb 3 R$ 31,32 R$ 93,95

Tutor 2 R$ 38,97 R$ 77,94

COMET 0,4 R$ 138,45 R$ 55,38

Opera 1,5 R$ 77,54 R$ 116,31

Supera 2 R$ 37,60 R$ 75,20

Ferrugem

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Alto 100 0,75 R$ 64,70 R$ 48,53

Opera 1,5 R$ 77,54 R$ 116,31

Tilt 1 R$ 68,80 R$ 68,80

Priori xtra 0,75 R$ 159,94 R$ 119,96

Supera 350 SC 2 R$ 37,60 R$ 75,20

Broca

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Trebon 1,5 R$ 28,13 R$ 42,19

Lorsban 3 R$ 23,75 R$ 71,25

Phoma

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Amistar 0,1 R$ 711,82 R$ 71,18

Tebufort (Tebuconazole) 1 R$ 30,00 R$ 30,00

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

Herbicidas

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Glifosato 3 R$ 15,00 R$ 45,00

Zapp QI 2,1 R$ 18,68 R$ 39,23

Gramocil 3 R$ 32,76 R$ 98,28

Aurora 0,08 R$ 450,00 R$ 36,00

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

Roundup WG 1,5 R$ 24,89 R$ 37,33

Mancha Aureolada

Produto  Kg/L/Ha Preço Unitário Preço - (R$)/Ha

Cobre Recop 3 R$ 20,40 R$ 61,20

Cuprozeb 2,5 R$ 31,32 R$ 78,30

Supera 2 R$ 37,60 R$ 75,20

Kasumin 1 R$ 74,00 R$ 74,00

Tutor 2 R$ 38,97 R$ 77,94
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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

 2015 2016

R$ US$ R$ US$

Janeiro 465.93 176.77 491,31 121,21

Fevereiro 469.99 163.39 489,82 123,32

Março 447.10 142.24 491,07 132,94

Abril 445.69 146.55 466,71 131,40

Maio 421.95 137.88 460,37 130,20

Junho 424.02 136.35 484,87 142,00

Julho 414.50 128.63 498,52 152,15

Agosto 454.98 129.57 479,04 149,35

Setembro 456.95 117.05 502,95 154,57

Outubro 478.11 123.31 511,07 160,61

Novembro 469.39 124.29 556,74 166,83

Dezembro 479.32 123.94

Média Anual 452.33 137.50 493,86 142,23

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

Média mensal do preço* de Milho

 2015 2016

R$ US$ R$ US$

Janeiro 27,41 10,40 41,65 10,27

Fevereiro 27,99 9,94 42,98 10,82

Março 29,44 9,37 47,79 12,94

Abril 27,61 9,08 48,92 13,77

Maio 25,34 8,28 51,48 14,55

Junho 25,03 8,05 49,12 14,35

Julho 25,99 8,07 44,42 13,56

Agosto 27,40 7,80 45,43 14,17

Setembro 31,04 7,95 41,91 12,88

Outubro 32,83 8,46 42,12 13,23

Novembro 33,57 8,89 38,77 11,62

Dezembro 35,33 9,13

Média Anual 29,08 8,79 44,96 12,92

Fonte: Índice Esalq/BM&F

Índice pluviométrico* de Franca nos últimos 5 anos

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

2012 317 158 150 125 28 115 28 0 67 69 196 159

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

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

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

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

Média Mensal 229,0 185,6 223,4 114,4 57,4 50,8 20,6 8,2 40,6 110,6 236,4 241,8

Índice pluviométrico* de Capetinga nos últimos 5 anos

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

2012 523 80 245 103 50 134 19 0 55 104 265 198

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

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

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

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

Média Mensal 277,4 175,6 239,2 105,6 68,4 67,8 12,4 9,0 65,2 132,6 260,4 246,8

*Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Franca, SP

*Dados em milímetros obtidos na Cocapec de Capetinga, MG

Fonte: Esalq/BM&F
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CURTAS

Você já visitou a loja virtual dos cafés Cocapec? O endereço é o www.senhorcafe.
com.br, e possui uma navegação simples e prática. Neste espaço você encontra 

as marcas Tulha Velha e Senhor café (gourmet e superior), em todas as versões. Já 
está disponível também a novidade deste ano, o Senhor Café Cápsulas. Além disso, 
é possível adquirir xícaras e cafeteiras a preços especiais. O site pode ser acessado 
inclusive de smartphones e tablets, experimente!

Todo produtor rural para fazer a emissão ou de notas fiscais ou ter NFs emitidas 
no seu nome, precisa ter um cadastro junto aos órgãos estaduais. Em Minas 

Gerais é chamado de Inscrição Estadual Rural, e em São Paulo de Cadesp. Por 
diversos motivos, o produtor tem a necessidade de dar baixa neste documento. 
Mas antes de realizar este procedimento, é necessário verificar se existe alguma 
pendência junto à cooperativa, para que não ocorra transtorno neste momento. 
Para isso, procure o setor de cadastro e tire suas dúvidas.

As cooperativas Cocapec e SicoobCredicocapec realizaram a primeira 1ª edição 
do evento Café é Movimento em meados de novembro. A ação foi desenvolvida 

com o apoio do Sescoop/SP que forneceu um circuito de aferições, um grupo 
de intervenção artística e uma aula de zumba que animou os participantes que 
compareceram ao Pedrocão em Franca/SP e enfrentaram a manhã chuvosa.
O evento também contou com mais 4 parcerias: A Liga Alta Mogiana de Tênis que 
incentiva a prática do esporte entre as crianças, a academia V6 que montou um 
circuito de exercícios, o grupo Run 4 Life que reuniu parte de seus corredores e 
mesmo na chuva fizeram sua tradicional corrida dominical e a equipe de futebol 
americano Franca Carrascos que surpreendeu os presentes demonstrando as 
particularidades do esporte. Apesar do domingo chuvoso participaram do evento 
várias pessoas que aproveitaram a manhã para se exercitar e saborear os cafés da 
Cocapec. 

Loja Virtual Cafés Cocapec: qualidade 
e praticidade em poucos cliks

Antes de dar baixa na Inscrição 
Estadual Rural – MG / CADESP – SP, 
verifique suas pendências

Cooperativas realizam o 1° Café é 
Movimento! 



Job: Syngenta09do16 -- Empresa: McGarryBowen -- Arquivo: AFA-21902836-AnPrioriTop-210x280-Cocapec_pag001.pdf
Registro: 183286 -- Data: 19:28:09 05/09/2016




