
Envelopamento fechado. Pode ser aberto pela ECT

Espaço de Máquinas é reinaugurado 
com “Dia de Negócios”

Setor técnico da Cocapec se mobiliza 
frente à ameaça da Broca

Ano 16  - Setembro/Outubro  2017 - nº 106 - COCAPEC / CREDICOCAPEC

Mala Direta
Básica

9912250045/2010-DR/SPI

COCAPEC

15º Concurso de 
Qualidade Do Café Da 
Alta Mogiana





Oportunidades que só o 
cooperativismo gera

Maurício Miarelli
Diretor Presidente

Mais uma safra se passou e conseguimos conduzir os trabalhos com bastante tranquilidade. 
Muito por conta da bienalidade baixa deste ano, mas também pela organização da nossa 
cooperativa no recebimento, armazenamento e classificação que se mostrou muito eficaz. 

Apesar de um volume menor, foi possível produzir grãos com qualidade, e isso pode ser 
constatado no 15º Concurso de Qualidade de Café da Alta Mogiana. Os primeiros colocados 
atingiram valores acima de 90 pontos, e hoje certamente estão entre os lotes mais bem 
avaliados do país. 

Em todo caso, sabemos que a qualidade da produção cafeeira não está relacionada apenas no 
resultado final do processo, ou seja, na bebida, ela precisa estar também em todos os elos da 
cadeia produtiva, e principalmente dos responsáveis pelo cultivo, os funcionários do campo. 
É fundamental proporcionar a eles todas as condições para o desenvolvimento da atividade, 
como a segurança, por exemplo. É dever legal e moral dos gestores prezarem pela integridade 
física dos seus colaboradores, fornecendo dispositivos, como os Equipamentos de Proteção 
Individual, os chamados EPIs, mostrando sempre como é crucial a valorização da vida. Este é o 
primeiro de muitos temas relacionados a sustentabilidade que a nossa editoria irá abordar de 
agora para frente, e convidamos todos para fazer este acompanhamento.

Pensando em criar novas oportunidades para os nossos cooperados, a Cocapec realizou o “Dia 
de Negócios” no espaço recém reformulado do setor de máquinas e implementos. Com o apoio 
de inúmeros fornecedores, colocamos à disposição dos associados diversas modalidades para 
pagamentos, destaque para troca em café e utilização do crédito de ICMS para produtores do 
Estado de São Paulo. 

A Cocapec mantém com seus fornecedores uma relação muito saudável que vai muito além da 
questão comercial. Prova disso, são algumas ações que estão acontecendo e que o cooperado 
será o maior beneficiado. O Projeto Aliança, desenvolvido pela Syngenta, está capacitando 
diretores, coordenadores, gestores e equipe técnica para que eles possam entregar melhores 
serviços para todos. É um projeto muito bem fundamentado que consiste em palestras e 
formações, com o apoio dos principais institutos não só do Brasil, mas do mundo. Outro 
importante fornecedor, a Bayer, oportunizou a divulgação dos cafés da cooperativa em sua 
sede em São Paulo. Os funcionários da companhia ficaram encantados com o sabor das nossas 
marcas e certamente conquistamos muitos apreciadores por lá.

O cooperativismo mostrou toda a sua força na realização do show gratuito “Tributo a Jair 
Rodrigues”. Um evento grandioso que só foi possível pelo trabalho coletivo de quatro 
cooperativas da nossa cidade, Cocapec, Sicoob Credicocapec, Unimed e Sicoob Cocred. A 
união de talentos foi fundamental para o sucesso da apresentação, uma demonstração real 
que juntos somos mais fortes.

Convido você para ver todos esses assuntos e muitos outros em mais uma edição da Revista 
Cocapec a partir das próximas páginas. 

Boa leitura.
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de que estamos prestando bons serviços, preservando 
a quantidade de café entregue, e transformando isso em 
rendimento para o cafeicultor”.

Vale lembrar que a certificação é obrigatória para todos 
os armazéns que prestam serviços remunerados, e os 
estabelecimentos que não possuem o documento são 
impedidos de continuar exercendo a atividade.

C
om o objetivo de modernizar as 
atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários, a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 

fiscaliza armazéns em todo o país que possuem 
finalidade comercial. 

O Sistema Brasileiro de Certificação, instituído 
pelo Conmetro, é com base no Art. 2º da Lei 
9.973, de 29 de maio de 2000. Já o Art. 16 
do Decreto nº 3.855/2001, estabelece em 
seu 1º parágrafo, que o Sistema Nacional de 
Certificação de Unidades Armazenadoras deve 
ser desenvolvido de acordo com as regras e 
os procedimentos do Sistema Brasileiro de 
Certificação.

Dessa maneira, a Cocapec recebeu nos últimos 
tempos auditores credenciados à Conab que 
analisaram cerca de 17 itens como: sistema 
de armazenagem, documentação, limpeza, 
movimentação de produto, pesagem, 
infraestrutura, sistema de segurança, entre 
outros. O resultado foi positivo, e todas as 
unidades receberam o atestado emitido pelo 
órgão.

O gestor de armazenagem, Márcio Veloso faz 
uma importante observação, “é fundamental 
termos este tipo de avaliação, pois é a 
garantia para quem deposita sua produção 

Conab emite certificados 
dos armazéns da Cocapec
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No dia 07 de agosto, foram inauguradas as novas 
instalações do Posto de Atendimento de Ibiraci/MG, 
e hoje o PA02 conta com uma estrutura totalmente 

acessível. Estrutura essa, que foi desenvolvida pensando 
na facilidade de acesso para todas as pessoas conforme 
mencionou o senhor Carlos Yoshiyuki Sato – Presidente do 
Conselho de Administração do Sicoob Credicocapec ”Aqui 
existe Cooperado! A estrutura que a Credicocapec tinha era 
de 40m² e hoje está indo para 160m², quatro vezes mais.  
Isso tudo lógico a gente sabe da limitação que tinha na 
antiga estrutura e fizemos de tudo para poder fazer uma 
estrutura que possa melhor comportar nossos cooperados 
durante pelo menos 10 anos.”

Além de uma estrutura totalmente nova, com mais 
espaço e mais conforto, o Posto de Atendimento do 
Sicoob Credicocapec na cidade de Ibiraci/MG, tem foco no 
melhor atendimento e em oferecer as melhores opções de 
negócios aos associados. As palavras da senhora Ednéia Ap. 
Vieira Brentini de Almeida – Diretora Executiva do Sicoob 
Credicocapec ”Gostaria nesse momento de parabenizar 
você cooperado, primeiramente por esta grande e 
significativa conquista! Peço que prestem atenção nesses 
números que representa o crescimento deste PA, que é 
para bem atendê-los numa Cooperativa que é de vocês. 
Duas Cooperativas que vocês têm, com o cooperativismo 
crescendo nessa região, então parabéns! Isso só acontece 
porque vocês participam! Porque vocês estão aderindo 
e vocês estão fidelizando! Hoje, o Sicoob Credicocapec é 
um sistema de crédito dentro do Sicoob, que tem muitos 
produtos para oferecer. E esses produtos estão à disposição 
de vocês cooperados”.

Agradecemos a todos os associados, que durante todos 
esses anos se fizeram presente na cooperativa e continuam 
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico 
do local onde o Sicoob Credicocapec está instalado. E 
afirmamos. Sicoob Credicocapec... É melhor, é sua!

Por: Verônica Berbel - Comunicação e Marketing Sicoob Credicocapec

Sicoob Credicocapec
É melhor, é sua!

Carlos Sato - Presidente do Conselho de Administração do Sicoob 
Credicocapec e Paola Barbosa - Gerente do PA de Ibiraci/MG.

Diretores e Conselheiros Credicocapec marcaram presença 
na inauguração das novas instalações

Associados são atendidos  com mais 
rapidez e conforto  no novo PA

Novas instalações Sicoob Credicocapec  em Ibiraci/MG
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não permitiram o devido controle, o que comprometeu 
bastante o peso dos grãos afetados pela praga.

De acordo com o gerente de comercialização de café, Jandir 
de Castro Filho, todos estes acontecimentos refletiram na 
qualidade, “fomos surpreendidos com os grãos miúdos que 
começaram a chegar, já esperávamos uma safra menor, 
mas ocorreram vários problemas como o da broca e grande 
percentual de cafés de varrição que comprometeram a 
qualidade”. Outro fator apontado pelo gerente foi em 
relação a secagem, “o tempo mais frio, principalmente em 
junho e julho, com longos períodos com a temperatura 
mais baixa ocasionou uma demora na secagem, o que não 
é bom para o resultado final”.

É fundamental que os cooperados façam uma análise dos 
acontecimentos da colheita atual para se prepararem para 
2018, ano que teoricamente será de bienalidade positiva. 

F
altando apenas alguns lotes para dar entrada na 
Cocapec, já é possível fazer um balanço da safra de 
2017. A quebra foi mais de 50% em relação a 2016, 
ano de produção e recebimento recorde. Alguns 

fatores colaboraram para este cenário como: a bienalidade, 
granação do grão e incidências de broca.

É característica do cafeeiro alternar anos de alta e 
baixa produtividade, e na região da Alta Mogiana este 
comportamento é muito evidente devido ao manejo de 
poda, sempre ocasionando um grande percentual de 
variação entre uma safra e outra.

Porém, com as chuvas abaixo da média nos meses de 
fevereiro e março, a granação ficou prejudicada, o que 
impactou no percentual de peneiras maiores que não 
ultrapassou 25% do lote, quando o normal seria de 30 a 
35%. 

Outro problema que contribuiu para a quebra foi o 
aparecimento da broca 8 vezes maior que o normal. A 
falta de produtos eficazes, visto que os novos produtos 
disponíveis atualmente possuem baixa ação de choque, 

Safra varia mais 
de 50% em 2017

O efeito da bienalidade é bastante sentido na Alta Mogiana.

A broca foi uma surpresa negativa desta 
safra, comprometendo a qualidade de 

muitos lotes.
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O 
setor de máquinas e implementos da Cocapec 
passou recentemente por uma adequação 
estrutural para proporcionar mais conforto 
aos clientes e também melhor disposição dos 

produtos. Para marcar este momento, foi realizado um “Dia 
de Negócios”.

A ação aconteceu no início de setembro, com a presença 
de vários parceiros do seguimento, além do Sicoob 
Credicocapec.

Durante dois dias, muitos cooperados passaram pelo local 
e aproveitaram as condições especiais oferecidas como 
troca em café e, no caso dos cooperados paulista, aquisição 
de máquinas e implementos com utilização do ICMS. Vale 
lembrar que, além destas modalidades de pagamento, 
outras como financiamento via Finame e BNDES, à vista e 
curto prazo, estão sempre disponíveis.

O “Dia de Negócios, também foi a oportunidade de falar 
diretamente com os representantes das empresas e tirar 
dúvidas sobre os equipamentos.
Daniel Carrijo, coordenador do setor, comenta sobre a 
importância do evento. “Uma ação deste tipo fortalece o 
compromisso da Cocapec em atender o seu cooperado, 
oferecendo a ele todas condições diferenciadas para 

adquirir máquinas, implementos e tratores que tanto 
precisa”.

E foi justamente este o motivo que levou o cooperado 
Luiz Fernando Coelho a adquirir um elevador, “eu estava 
precisando do equipamento, mas não estava capitalizado, 
e a oportunidade veio em boa hora, utilizei a troca de café 
e levei o produto”.

Vale lembrar que o departamento possui parceria com 
os principais fornecedores desse segmento no mercado, 
o que resulta em uma oferta enorme em peças para os 
diferentes equipamentos.

Espaço de Máquinas é reinaugurado 
com “Dia de Negócios”

Durante dois dias, muitos 
cooperados passaram pelo local 

e aproveitaram as condições 
especiais oferecidas“ ”

Evento reuniu todas as condições disponiveis que o 
cooperado precisa para fazer bons negócios.

Os visitantes tiveram a oportunidade de tirar 
dúvidas diretamente com os representantes.

Diversas empresas parceiras estiveram 
presentes no “Dia de Negócios”
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Máquinas, implementos e tratores são 
fundamentais para atividade agrícola. A aquisição 
destes equipamentos impacta diretamente nas 

finanças do produtor, e neste ponto qualquer vantagem 
comercial se transforma em real benefício. 

Pensando nisso, a parceria Cocapec e Sicoob Credicocapec, 
que está cada vez melhor, proporciona mais uma vantagem 
aos seus cooperados, a isenção da taxa administrativa e da 
taxa flat para as linhas de financiamento da carteira agrícola. 
Na prática, os maquinários adquiridos via Cocapec, com o 

pagamento realizado através do Sicoob Credicocapec, 
ficarão mais baratos.

Além disso, o atendimento que já é humanizado, 
característica forte do sistema cooperativista, está mais 
ágil. A equipe comandada por Douglas Souza Cintra, 
gerente de crédito rural do Sicoob Credicocapec, está 
em total sintonia com a do coordenador do setor de 
máquinas e implementos da Cocapec, Daniel Carrijo. O 
resultado disso é um retorno mais rápido para o cliente das 
aprovações das porpostas de financiamento e a efetivação 
do negócio.

Dessa maneira, as cooperativas cumprem seu papel, o 
de prestar serviços de excelência aos seus cooperados, 
buscando continuamente oportunidades para o seu 
crescimento e sustentabilidade do negócio rural.

Intercooperação 
que gera resultados

Na prática, os maquinários 
adquiridos via Cocapec, com o 

pagamento realizado através do 
Sicoob Credicocapec, ficarão 

mais baratos.“
”

A aquisição de Máquinas e Implementos feita 
através da parceria Cocapec e Sicoob Credicocapec 
está mais ágil e mais barata. 
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Otrabalho no campo tem inúmeras particularidades 
e possui grandes diferenças com as atividades 
urbanas. Mas se existe um ponto em comum entre 

as duas é em relação à segurança dos funcionários. 

Pensando nisso, a Revista Cocapec inicia uma série de 
reportagens intitulada “Campo Seguro”, que abordará 
os temas exigidos pela legislação e pelas Normas 
Regulamentadoras. Para começar vamos falar sobre os EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual), que são dispositivos 
de segurança que neutraliza, atenua e até mesmo elimina 
os riscos de acidentes e doenças ocupacionais.

Na cafeicultura existem etapas que podem ser de forma 
manual ou mecanizadas, sendo essa última predominante 
na Alta Mogiana. Independente da modalidade é necessária 
a utilização dos EPIs. 

A Norma Regulamentadora 6 (NR 6) é a que determina 
os procedimentos relacionados aos EPIs, detalhando as 
obrigações de empregadores e funcionários em relação a 
este quesito, veja:

Todos os Equipamentos devem conter a comprovação 
da qualidade e do “CA”, Certificado de Aprovação do MTE 
“Ministério do Trabalho e Emprego. Para melhor gestão 
do uso, é fundamental que o empregador mantenha uma 
ficha contendo uma declaração de ciência da obrigação, 
do recebimento e uso, por colaborador, relacionando 
todas as informações referente ao material fornecido 
como: quantidade, data de entrega, “CA” entre outras. O 
documento deve ser assinado pelo funcionário para que 
ele tenha ciência do que está recebendo. Veja um modelo. 
Vale ressaltar que todos os EPIs possuem data de validade, 
e é preciso ficar atento a esta informação. 

Campo Seguro – Como está o uso 
de EPI na sua propriedade?
Colaboração: Zaqueu Paulo dos Santos – Técnico de Segurança do Trabalho Cocapec

Cabe ao empregado quanto ao EPI:
- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a 
que se destina;
- Responsabilizar-se pela guarda e 
conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer 
alteração que o torne impróprio para uso; 
- Cumprir as determinações do empregador 
sobre o uso adequado.

Cabe ao empregador quanto ao EPI:
- Adquirir o adequado para cada atividade;
- Exigir o uso;
- Fornecer ao trabalhador somente o aprovado 
pelo órgão nacional competente em matéria 
de segurança e saúde no trabalho;
- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação;
- Substituir imediatamente, quando danificado 
ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica; 
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade 
observada. 

 
FICHA DE ENTREGA E INSTRUÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 
NOME DA EMPRESA: ___________________________________________________________________________________________  

NOME DO FUNCIONÁRIO: ____________________________________________N º REGISTRO: ____________________________ 

SETOR:  _____________________________FUNÇÃO: _________________________________________________________________ 

 
Data Quantidade  Descrição do EPI Nº C.A.  MT Condição EPI Assinatura 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
DECLARO  que tenho consciência e responsabilidade pelo uso obrigatório, guarda e conservação dos equipamentos acima recebidos, bem 
como que o NÃO USO CONSTITUI ATO FALTOSO EM DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO, conforme item 1.8.1 da NR 1 da Portaria 3.214/1978.  DECLARO ainda que fui orientado pelo encarregado e pela CIPATR a 
usá-los durante todo o tempo em que eu estiver trabalhando, não devendo tirá-los por ser equipamentos de segurança individual de uso 
obrigatório nesta fazenda/empresa. Fui orientado também para estar atento às condições dos equipamentos de segurança recebidos e assim 
que estes não estiverem mais atendendo às minhas necessidades, comunicarei ao encarregado para a devida reposição. Estou ciente também, 
que todas estas instruções devem ser seguidas com pena de ser advertido por escrito, na primeira falta e em caso de recorrência serão 
tomadas a providências estabelecidas em lei. 
 
Cidade, _________ de __________________ de __________        Funcionário__________________________________________________ 
 
É obrigação do Encarregado a Fiscalização do uso do EPI        Encarregado_________________________________________________ 

Modelo utilizado pela Cocapec 
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Na lavoura cada etapa possui um EPI diferente veja quais são:
Após o treinamento inicial que o empregador 
precisa fornecer, é necessário reforçar a 
importância do uso do EPI periodicamente 
com a equipe. Uma das formas de se fazer isso 
é com o Diálogo Diário de Segurança (DDS). A 
ação é uma reunião normalmente rápida, entre 
5 e 10 minutos, em que são relembrados alguns 
pontos para conscientizar o funcionário. No 
caso do EPI os itens que podem ser colocados 
são por exemplo: 

1. O desconforto com os EPIs que é superado 
com o tempo, 
2. A relevância para a saúde a longo prazo.
3. A obrigatoriedade do uso e conservação 
conforme CLT.
4. A possibilidade de advertência por falta 
injustificada do uso e em caso de recorrência 
até demissão por justa causa.

A conversa pode ser conduzida por um técnico 
de segurança do trabalho, um engenheiro ou 
médico do trabalho, membro da Cipa ou até 
mesmo o proprietário. É fundamental que tudo 
seja documentado com fotos e uma lista de 
presença.

O Tema EPI é relativamente complexo, por isso, 
é necessário que o produtor busque ajuda 
dos profissionais especializados. Vale também 
utilizar a internet para pesquisar mais sobre a 
NR 6, NR 31 e também o Artigo 158 do Capítulo 
V da CLT (Lei 5452/43).

Nas próximas edições da Revista Cocapec a 
série de reportagens “Campo Seguro” abordará 
outros temas sobre segurança. Colabore, envie 
sua sugestão para revista@cocapec.com.br. 

- Botinas;
- Luva de poliéster 
   ou poliamida;
- Mangote;
- Óculos de proteção;
- Perneira;
- Toca árabe.

 
Necessário o Kit contendo:

Avental

Luva de látex 
nitrílico

Botas impermeáveis 
de cano longo

Calça e blusa 
de algodão 
impermeabilizado

Protetor frontal 
(viseira facial), 
transparente, sem 
ter contato com o 
rosto

Respirador com 
carvão ativado

Protetor auditivo

• Pulverização

• Colheita
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E
m noticiários e reportagens ouvimos dizer sobre 
o mercado de commodities e suas perspectivas e 
projeções, mas afinal, sobre o que se refere este 
mercado e onde a cafeicultura está inserida?

Commodities são mercadorias de extração natural em seu 
estado bruto, ou seja, produtos provenientes da natureza e 
que ainda não foram industrializados, ou processados, sem 
alterar o seu estado inicial, como exemplo o beneficiamento 
de café.

Quando uma mercadoria é classificada como commodity, 
quer dizer que esta não está atrelada a marcas e/ou 
processos industriais e sua formação de preço está 
vinculada a fatores alheios a custos, agregação de valor, 
investimento tecnológico, dentre outras considerações 
importantes que são ponderadas na formação de preço de 
venda de produtos industrializados. 

É realizada uma divisão em grupos para caracterizar estas 
mercadorias dentro de características similares. O café é 
considerado uma commodity agrícola, assim como milho, 
algodão, soja, cacau e carne. Outros grupos importantes 

Mas afinal, o que são Commodities 
e como funciona este mercado?

a se considerar são os minérios, por exemplo, petróleo, 
ouro, cobre, ferro, alumínio, os de energia, que engloba 
eletricidade, gás e carvão.

Todos os produtos anteriormente citados são 
correlacionados por uma característica principal, são 
matérias primas de inúmeros produtos industrializados, 
sendo sua utilização em escala mundial, por isso, na maioria 
dos casos seus preços são cotados em bolsas de valores ao 
redor do mundo. Para cada tipo de mercadoria negociada 
em bolsa de valores, existe um contrato que especifica 
as características do produto, volume negociado por 
contrato, local de entrega e recebimento, data de entrega e 
recebimento e prazos para liquidação.

No mercado de commodities, o fator de maior peso na 
precificação são os fundamentos de oferta e demanda, 
logo, quanto menor a quantidade de produto ofertado 
maior tende a ser seu preço.

As commodities agrícolas, incluindo o café, têm por 
característica serem produtos provenientes de agricultura 
ou pecuária, cujos fatores de maior influência em sua 

Por:  Adilson Sérgio Machado Júnior / Analista de Comercialização de Café
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precificação são clima e pragas que podem afetar a 
produtividade e qualidade do produto ofertado.

Devido a fatores de oferta e demanda estarem sempre 
em risco por questões relacionados a produção destas 
commodities, este mercado se torna extremamente 
atrativo para investidores. A alta volatilidade destes 
contratos negociados em bolsa de valores é uma 
característica constante deste mercado, e considerada por 
muitos investidores uma grande oportunidade de retorno, 
pois estas oscilações podem proporcionar grandes ganhos 
financeiros em um curto espaço de tempo. No entanto, 
estes investimentos em alguns casos, podem distorcer a 
realidade de preço da mercadoria negociada.

A cafeicultura é uma cultura que sempre está no radar 
de investidores devido ao seu alto índice de volatilidade, 
com isso, podemos presenciar fortes altas ou quedas 
de preço proporcionadas pela grande movimentação 
de investidores, independente do comportamento dos 
fundamentos de oferta e demanda. 

O mercado de commodities de modo geral se torna 
ainda mais atrativo quando alguns fatores relacionados a 
investimentos desaceleram, sendo que grandes economias 
estagnadas, alto risco de investimento em determinados 

países, pouco crescimento de empresas com capital aberto 
e juros baixos são alguns dos itens que podem fazer com 
que o mundo financeiro volte suas atenções ao mercado 
de commodities e isto pode gerar oportunidades não 
apenas para a cafeicultura, como também para qualquer 
mercadoria pertencente a este grupo.
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O 
projeto Aliança, idealizado pela Syngenta, é 
desenvolvido desde 2016 na região sudeste com 
9 cooperativas, incluindo a Cocapec, e tem como 
objetivo capacitar e fortalecer o relacionamento 

com estas associações, atuando em diversas esferas de 
suas estruturas organizacionais, para que seja entregue aos 
cooperados informação, tecnologia e suporte.

Para isso, o Projeto se divide em 4 seguimento: 
- Aliança Gestão: direcionada a diretores, com 2 
encontros anuais;
- Aliança Comercial: para gerentes comerciais/compras e 
superintendentes, com 1 módulo anual;
- Aliança Técnica: trabalho com engenheiros agrônomos 
e técnicos agrícolas, em 5 módulos em 2 anos e meio;
- Aliança Talentos: com foco nos coordenadores e 
gestores de RH, em 2 módulos anuais.

As capacitações envolvem visitas técnicas, palestras, cursos 
para os envolvidos, dentro e fora do Brasil. Para isso, são 
formadas parcerias com renomadas instituições como a 
Reagro, DTM, Enora, Purdue University (EUA), por exemplo, 

Os dirigentes de cerca de 30 cooperativas do sul e sudeste 
conheceram na Suíça a sede da Syngenta e o maior centro de 

formação de lideres do mundo, a IMD pelo Aliança Gestão.

Projeto Aliança da Syngenta capacita 
profissionais da Cocapec

O trabalho com o RH nas empresas é o foco do 
Aliança Talentos, que promove inúmeros encontros 
anuais para capacitar os colaboradores.
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que proporcionam a melhor experiência e um maior 
aproveitamento pelos participantes. 

O vice-precidente da Cocapec, Carlos Yoshiyuki Sato, que 
participa do Aliança Gestão, ressalta a importância da 
parceria, “esta é uma oportunidade de conhecermos mais, 
de interagirmos mais e, principalmente, termos conteúdo 
para compartilhar com nossos associados. Esse conteúdo é 
ferramenta para alavancar negócios futuros. A relação entre 
a Cocapec e a Syngenta envolve todo esse processo de 
desenvolvimento das duas organizações. Nos momentos 
em que necessitamos, a Syngenta era a parceira que estava 
ao nosso lado; por isso, posso dizer que nós crescemos e nos 
desenvolvemos com a Syngenta.”. Sato viajou com outros 
dirigentes para a Suiça onde estiveram na sede da empresa 
e também em um dos principais centros de formação de 
líderes do mundo, o IMD.

No Aliança Comercial, o diretor Alberto Rocchetti Netto, 
participou por 4 dias de um ciclo de palestras na Purdue 
University, uma das principais universidades americanas no 
ramo de agronegócio. As apresentações abordaram temas 
como a sucessão familiar, certificações e rastreabilidade, 
cooperativismo para os jovens, segurança alimentar, 
atendimento ao cliente, entre outros.

Já o Aliança Técnica, foca na equipe de atendimento 
direto ao cooperado em campo. A formação começou 
em 2016 com um módulo sobre gestão, e em 2017 o 
conteúdo abrangeu todas as etapas da cafeicultura, desde 
o preparo do solo à colheita, passando pela formação de 
mudas, plantio e tratos culturais. Os profissionais foram 
divididos em trios, e todos passarão pela capacitação ao 
longo dos anos. Ao final dos 2 anos e meio cada grupo 
deve apresentar um trabalho de conclusão de curso, o 
chamado TCC. De acordo com o agrônomo Paulo Pimenta, 
a qualidade da formação chamou a atenção, “ficamos 
realmente impressionados com o nível da formação, um 

padrão muito elevado e que será muito importante para 
nosso desempenho no atendimento no campo”. Um novo 
módulo será aplicado em novembro, quando também 
serão iniciadas novas turmas.

O Aliança Talentos atua diretamente com os profissionais 
de RH, já abordou diversos temas como sucessão, plano de 
carreira, treinamentos, retenção de talentos, entre outros. 
Quem representa a Cocapec neste seguimento é a gerente 
financeiro/adm Morgana Reatto Mattos. 

Um fator citado por todos os envolvidos é 
referente à troca de experiência entre os 
participantes, pois conhecer outras realidades 
colabora para uma autoavaliação e com isso 
novos caminhos para a conquista do sucesso.

O Aliança Comercial levou um grupo para os 
EUA onde tiveram uma rodada de palestra na 
renomada Purdue University.

O Aliança Técnica busca aprimorar as 
habilidades da equipe de campo, que faz o 

contato direto com os cooperados.
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Setor elabora vídeo sobre manejo 
integrado da broca do café

OO Conselho Nacional do Café (CNC), em parceria 
com as demais entidades da cadeia produtiva, 
lançou, no dia 25 de outubro, durante a Semana 

Internacional do Café – SIC 2017, em Belo Horizonte (MG), 
um vídeo com orientações para o manejo integrado da 
broca do café.

O presidente executivo do CNC, deputado Silas Brasileiro, 
explica que o objetivo é auxiliar os produtores de café no 
combate à praga. “A iniciativa atende a um pedido da base 
produtora e também do setor industrial, que demonstraram 
preocupação com um aumento da incidência da praga nos 
cafezais este ano”, comenta.

O material foi desenvolvido em parceria com a CNA, 
o Cecafé, a Abic e a Abics, e apresenta as ações a serem 
adotadas no campo para evitar o ataque da praga, focadas 
principalmente na correta realização da colheita. “Além 
disso, também são disponibilizadas informações a respeito 
das condições climáticas mais favoráveis ao aparecimento 
da praga e o método de controle do ciclo de vida da broca”, 
completa o presidente do CNC.

Silas Brasileira anota, ainda, que, favorecendo o correto 
manejo da praga, as entidades auxiliam para que o 
produtor tenha um menor custo no controle da broca e, 
consequentemente, evite a depreciação do seu café. “A 
qualidade dos grãos beneficia todos os elos da cadeia 
produtiva e, com o vídeo, demonstramos que é simples 
mantê-la em todo o processo”, conclui.

O material visual sobre o manejo integrado da broca do 
café está disponível no Youtube. 

Assista no seu navegador:  https://youtu.be/Cvd2qLWaAW4
ou atráves do seu celular pelo QR code abaixo

Por:  Paulo André Kawasaki  / Diretor de Comunicação do Conselho Nacional do Café (CNC)

A iniciativa atende a um 
pedido da base produtora e 
também do setor industrial, 
que demonstraram 
preocupação com um 
aumento da incidência da 
praga nos cafezais este ano.

Presidente 
executivo do 
CNC, deputado 
Silas Brasileiro

“
”
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A 
Bayer, com o intuito de fortalecer a relação com 
a Cocapec, proporcionou a oportunidade para 
cooperativa divulgar os seus cafés dentro de 
sua sede no Brasil, localizada na cidade de São 

Paulo/SP. No Site da Bayer, existe uma galeria que acomoda 
restaurante, lojas, banco, casa de câmbio, um empório 
e uma loja itinerante, onde a cafeteria foi instalada, para 
atender os mais de dois mil e quinhentos colaboradores.

No espaço, a Cocapec montou uma verdadeira cafeteria 
para apresentar as suas marcas Senhor Café (torrado/
moído e grãos), Cocapec e cápsulas. O sucesso foi total, 
e durante todo o período a Loja Itinerante ficou cheia e 
todos conheceram como são produzidos os grãos e suas 
características, e degustaram em diversas versões da 
bebida (espresso, coado e cápsulas), o que impressionou 
bastante os visitantes. 

Encantados com a qualidade dos produtos, muitos 
aproveitaram para adquirir os cafés, com destaque para 
cápsulas. Um fato interessante é que muitas iriam ser 
consumidas no próprio local de trabalho.

O gestor de torrefação Victor Alexandre, destaca todo 
o apoio oferecido pela Bayer. “A ação foi um sucesso e 
muito se deve pela receptividade e suporte do pessoal da 

Houve um grande interesse em relação a loja online 
www.senhorcafe.com.br.

Cafés da Cocapec encantam 
funcionários na sede da Bayer

O local onde foi montado o espaço aglomera muitas 
lojas e restaurantes frequentados pelos mais de 2500 

funcionários da Bayer.
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empresa. Tivemos visitas de diversos setores, inclusive dos 
diretores, todos extremamente admirados e apreciando os 
nossos cafés”.

De acordo com o gestor, houve um grande interesse dos 
funcionários pela loja online www.senhorcafe.com.
br, que foi bastante divulgada, pois é um caminho para 
encurtar a distância, já que a cidade ainda não conta com 
um ponto de vendas físico. 

Para o superintendente comercial da Cocapec, Ricardo Lima 
de Andrade, esta é uma forma de apresentar o resultado 
de toda a cadeia do agronegócio para os funcionários. “A 
ação é uma maneira de mostrar o fruto do trabalhado da 
empresa, pois a Bayer age no início de tudo, fornecendo 
produtos para que o cafeicultor possa produzir, e na 
oportunidade viram o final, que no caso é o café na xícara”.

A gerente de administração de serviços da Bayer, Lúcia 
Figueiredo, destaca que a Cocapec foi a primeira a 
participar do projeto Loja Itinerante, “este é mais um 
projeto da Alameda de Serviços, em que a Loja Itinerante 
foi inaugurada em abril deste ano com o objetivo de 
trazer parceiros renomados do mercado com produtos 
diferenciados e preço competitivo para exposição. A 
primeira exposição com um parceiro da Bayer no segmento 
de café foi realizada com a Cocapec, que trouxe um café 
de primeira linha e com desconto exclusivo para o nosso 
público. A ação foi um sucesso, em que todos puderam 
conhecer mais sobre o Sr. Café e se deliciar com um 
cafezinho feito na hora – sucesso total”, finaliza. Este é o 
sentimento compartilhado também pelo RTV da empresa 
Márcio de Lima Freitas. “Quando vi a loja itinerante pensei 

logo na cooperativa, organizamos tudo para fazer dar 
certo, e foi o que aconteceu, estou muito satisfeito com o 
resultado”.

A Cocapec agradece a Bayer pela oportunidade oferecida 
e reforça a importância de se ter uma boa relação 
institucional, que consequentemente fortalece as 
conquistas comerciais, e com isso constrói uma parceria 
mais produtiva e duradoura.

Nos 3 dias foram servidas o Senhor Café e o Cocapec nas 
versões espresso, coado e em cápsulas.

Versão em Cápsulas e máquina 
de Espresso Senhor Café
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C
om o objetivo de promover o setor junto à 
população e fortalecer o mercado produtor na 
cidade e região, a semana reuniu: Corrida do 
Café,  exposição de fotos com a história da bebida 

e de sua produção na cidade, feira de máquinas e uma 
agenda de workshops com muita informação e novidade. 
O 15º Concurso de Qualidade do Café da Alta Mogiana 
(promovido pela AMSC e COCAPEC), realizado na mesma 
semana, acrescentou à 1ª Semana do Café uma rodada de 
negócios e a degustação das amostras classificadas.

Na ocasião da abertura da Semana do Café, o prefeito 
de Franca, Gilson de Souza e demais representantes da 
cadeia do café estiveram presentes assim como prefeitos 
de cidades do entorno.  Carlos Sato, vice-presidente 
da Cocapec, representou a cooperativa na solenidade, 
reconhecendo a importância de iniciativas como esta para 
o desenvolvimento do café em Franca e em toda a região.

A COCAPEC esteve presente desde a abertura com seu café 
Senhor Café, muito elogiado pelo secretário de agricultura 
do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, e demais presentes.

Sem dúvida foram dias para marcar o início de uma longa 
existência.

A cooperativa participou também do 2º dia de workshop 
com uma palestra sobre “Broca de Café e Qualidade”, 
proferida pelos agrônomos Fabricio Andrian e Saulo 
Faleiros.

A iniciativa da Prefeitura de Franca, através da secretária 
de desenvolvimento, Flávia Lancha e sua equipe, tem tudo 
para se fortalecer e se tornar um importante evento do 
calendário da cidade.

Exposição de máquinas  e implementos renderam  excelentes  
oportunidades de negócios durante a 1º Semana do Café.

O Eng. Agrônomo e Coordenador do Setor Técnico Cocapec
Fabrício Adrian realizou palestra sobre manejo de  Broca de 

Café.  

1ª Semana do Café da Alta Mogiana em Franca 
ofereceu conhecimento e bons negócios ao produtor

O secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim 
recebe Kit Senhor Café das mãos do Diretor Vice -presidente da 

Cocapec, Carlos Sato, junto do Vereador  Adermis Marini.

Durante uma semana a FAMCAFÉ, reuniu diversas atividades em torno da cafeicultura
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Unidos venceremos

O                acesso a oportunidades de valor traz um paradoxo: 
quem é mais rico acessa mais facilmente novas 
oportunidades de aumentar sua riqueza. 

Investidores com maior volume de recursos acessam fundos 
de investimentos de menores taxas de administração e, 
consequentemente, mais rentáveis. Clientes com melhor 
relacionamento bancário obtêm linhas de crédito mais 
baratas e de maior volume. Comerciantes de grande 
porte conseguem negociações mais vantajosas com seus 
fornecedores, em razão da escala. Empresas com mais 
recursos têm melhores condições de contratar pesquisas de 
mercado e direcionar melhor seus estoques e suas vendas.

A regra básica que justifica o privilégio aos mais ricos é óbvia: 
operações de maior volume exigem menos energia para ser 
administradas, ao contrário de operações fracionadas, que 
envolvem mais controle, mais negociações, maior custo por 
unidade negociada. Porém, a sensatez dos negócios conduz 
ao dilema da desigualdade: o abismo de oportunidades 
tende a tornar os ricos mais ricos e os pobres mais distantes 
das oportunidades.

O dilema pode ser desfeito com educação e conscientização 
sobre as oportunidades de acesso a ganhos de escala. 
Pequenos investidores podem acessar investimentos 

exclusivos através de corretoras de valores ou tomar 
crédito mais barato por meio de cooperativas de sua área 
de atuação. Pequenos empresários podem se unir em 
associações e cooperativas para ratear custos de pesquisas 
de mercado, negociar em lote com fornecedores, pleitear 
suas necessidades com governos e eleger representantes 
de seus interesses.
O maior desenvolvimento da Região Sul do Brasil se 
deve, em parte, à lógica cooperativista importada com 
os imigrantes europeus. Enquanto nas regiões Norte 
e Nordeste os pequenos e pobres produtores rurais 
historicamente plantaram sua subsistência, na Região Sul 
os também pequenos e pobres produtores rurais se uniram 
em cooperativas para negociar e escoar os excedentes de 
suas produções junto a grandes empresas de alimentos.

Ser pequeno não significa estar relegado a oportunidades 
limitadas. Ser pequeno significa necessidade de se unir a 
outros pequenos para negociar com grandes em igualdade 
de condições. Em tempos de economia colaborativa, essa 
regra vale para minorias e grupos menos privilegiados. O 
pior caminho é buscar amparo governamental, cotas de 
privilégio e programas sociais, pois tais políticas geram 
dependência. Unir-se em comunidades, em associações, 
em cooperativas e em projetos comunitários dá às minorias 
a força que lhes falta individualmente.

O Brasil, um país tão diverso geográfica, cultural e 
economicamente, é uma potência mundial por congregar 
sua diversidade em uma sólida federação. Faltam às minorias 
de seu povo a mesma atitude e a mesma representação 
na condução das políticas governamentais. Igualdade de 
oportunidades se faz com igualdade de acesso, ainda que 
seja preciso somar forças para isso.

Por:  Gustavo  Cerbasi,
consultor financeiro, 
professor, palestrante e 
administrador

Pequenos empresários podem se unir em associações e cooperativas para ratear custos de 
pesquisas de mercado, negociar em lote com fornecedores, pleitear suas necessidades com 
governos.

Fonte: Revista Época
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15º CONCURSO DE QUALIDADE DO 
CAFÉ DA ALTA MOGIANA identifica os 
caminhos da qualidade na região

B
oas surpresas foram reveladas na noite de 
premiação do 15º Concurso de Qualidade do Café 
da Alta Mogina. Entre elas está o reconhecimento 
ao colaborador Q-Grader da COCAPEC, Higor 

Brotifixi, como Classificador do Ano.

“O investimento na formação e qualificação da equipe da 
cooperativa já mostra resultados. A cooperativa não só 
enviou o maior número de amostras do concurso, como 
mais importante, obteve o maior número de amostras 
finalistas”, disse o superintendente do setor café Saulo 
Faleiros parabenizando Higor e os demais profissionais 
do setor. Ele garante que muito ainda está por vir, e 
destacou que as mudanças implantadas até o momento 
vão de encontro ao objetivo de valorizar os esforços 
do cooperado que planeja qualidade, identificando e 
ampliando oportunidades de mercado que garantam 
maior liquidez.

Este ano, o Concurso recebeu 197 amostras no total, das 
quais só a Cocapec foi responsável pelo envio de 80, o 
maior número de amostras por uma única instituição. 
Destas, 16 foram finalistas. 

Os participantes enfrentaram uma nota de corte de 84 
pontos, um ponto acima da nota do ano passado. O que 
não impediu um número ainda maior de finalistas, 64. 

Para André Cunha, presidente da AMSC, em sua fala na 
abertura da cerimônia, isso é resultado do constante 
desenvolvimento da região que continua a produzir cada 
vez mais cafés com reconhecimento internacional. André 
ainda salientou o apoio da Cocapec em mais esta edição 
do Concurso, o que amplia o reconhecimento da Alta 
Mogiana como produtora de excelentes cafés.

Outra ótima surpresa foi à presença de uma mesma família 
entre os primeiros colocados da categoria natural, o Sr. 
Cássio Gonçalves Correa, 2º lugar e a Sra. Maria Leonor 
Correa, 5º lugar, venceram com notas 92,25 e 89,75 
respectivamente. A família é cooperada da Cocapec e o 
resultado mostra a força dos serviços cooperativistas, e 
também da dedicação e profissionalização do produtor no 
trabalho do dia a dia.

Para o superintendente comercial,  Ricardo Lima,  o 
resultado do Concurso, demonstra a atuação da Cocapec 
junto aos seus cooperados, e comprova que estamos no 
rumo certo em apoiar e promover a qualidade dos cafés, 
oferecendo ferramentas para produção sustentável aos 
cooperados da Cocapec, e trabalhando para eficiência 
produtiva e qualitativa da atividade, pilares que 
demonstram compromisso da cooperativa na evolução da 
renda dos seus cooperados.

Departamento de Café da Cocapec se destaca na apresentação e classificação de 
amostras no Concurso

Finalistas da Categoria  Café Natural
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Alberto Rocchetti, diretor secretário da Cocapec, 
representando o presidente da cooperativa Maurício 
Miarelli, acrescentou que a identidade da região se 
fortalece ainda mais com o Concurso e a atuação dos 
produtores, através da cooperativa, em acordos e 
parcerias internacionais, citando a Plataforma Global do 
Café da qual a COCAPEC é integrante e o Currículo de 
Sustentabilidade que respalda e orienta o produtor na 
produção cafeeira de forma sutentável.

A presença de nomes e autoridades reconhecidas da 
cafeicultura na cerimônia como Márcio Lopes, presidente 
da OCB (Organização das Cooperativas do Brasil); Flávia 
Lancha, secretária de Desenvolvimento de Franca; José 
Henrique Mendonça, presidente do Sindicato Rural de 
Franca, conferiu ainda mais importância ao evento que 
este ano homenageou Alcides Carvalho, in memoriam, 
pesquisador chefe da seção de Genética do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), vencedor do prêmio 
Nacional de Ciência e Tecnologia em 1982, Doutor 
honoris causa pela Esalq, que dedicou 50 anos de sua vida 
ao estudo do café, contribuindo para diversas conquistas 
da cafeicultura como a origem de mais de 65 variedades, 
90% das espécies cultivadas hoje no Brasil.

Com o apoio da Cocapec, o 15º Concurso de Qualidade 
do Café da Alta Mogiana realizado pela AMSC, mais uma 
vez reconheceu o trabalho e dedicação do produtor- 
empresário da nossa região ao mostrar que a Alta Mogiana 
(SP e MG) se fortalece como origem de cafés excepcionais.

Representando Sr. Alcides Carvalho, homenageado da 
15ª edição, Sr. Luiz Carlos Fazuolli pesquisador do IAC 
recebe o prêmio das mãos de André Cunha e Alberto 
Rochetti.

Vencedores da categoria Natural da esquerda para a 
direita: 2º, 3º e 1º lugares.

Vencedores da categoria pequeno produtor entregue 
às propriedades com até 25 hectares. Da esquerda 
para a direita: 3º, 1º e 2º lugares.

Higor Brotifixi, classificador Q-Grade da Cocapec, 
recebe prêmio de melhor profissional de 2017 de 
Patrícia Milan superintendente da AMSC e Elder 

Moscardini.

Sra. Maria Leonor, cooperada Cocapec, e Sr. José 
Ricardo Cunha,  conquistaram o 5º  e  4º lugar, 
respectivamente, na categoria Natural.
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O destaque alcançado pelo setor é reflexo das mudanças 
realizadas recentemente. Da estrutura de atendimento 
e classificação, à contratação de novos profissionais 
e qualificação da equipe de provadores, tudo tem 
contribuído para uma atuação mais dinâmica e proativa na 
identificação e comercialização de Cafés Especiais e claro, a 
manutenção dos demais serviços do setor que garantem a 
credibilidade e respeito que a Cocapec sempre conquistou 
no mercado interno e externo.

É o que relata os produtores cooperados, que nos últimos 
meses têm se surpreendido com as oportunidades de 
comercialização de café com valores superiores aos 
oferecidos pelo mercado.

O Sr. Eurípedes Alves Pereira, com propriedade em Ibiraci/
MG teve lotes comprados, em agosto, pela Illy-Caffè 

através da Cocapec que identificou um lote e apresentou 
à compradora. Para o Sr. Eurípedes uma grande vantagem 
é a confiança que sente em todo o processo comercial do 
setor café da Cocapec.

Em setembro, o cooperado Luis Gustavo Correa (Zecão), 
teve cafés comercializados a preços superiores aos de 
mercado e disse estar muito satisfeito com o trabalho 
realizado pelo departamento, que tem ajudado com dicas 
para o preparo e o processo de beneficiamento do café.

Já para o Sr. Sérgio Nakamura, um dos indicados ao 
Concurso de Qualidade deste ano, o departamento 
atende às suas demandas e preenche suas expectativas 
principalmente quando recebe a notícia de boas 
oportunidades para seus cafés.

O departamento de Café da Cocapec tem trabalhado para 
ampliar oportunidades e ganhos reais aos cooperados. O 
número de inscritos e classificados no Concurso deste ano 
vem valorizar ainda mais este momento.

Categoria Natural

• 93,08 pontos
1º Anderson Minamihara   •  Franca/SP

• 92,25 pontos
2º Cássio Gonçalves Correa   • Cássia/MG

• 90,96 pontos
3º Maria Helena Dumont  • Batatais/SP

• 90,46 pontos
4º José Ricardo Cunha  • Batatais/SP

• 89,75 pontos
5º Maria Leonor Correa  •  Cássia/MG

Categoria Pequeno Produtor 

• 90,25 pontos
1º Clara Minamihara   •  Franca/SP

• 88,95 pontos
2º Getúlio Minamihara   •   Franca/SP

• 86,90 pontos
3º Guilherme Nassif  •  88,4 pontos

Quantidade de amostras inscritas: 197 amostras
Pontuação de corte: 84 pontos
Amostras classificadas: 69
Categoria Natural: 61
*Categoria Pequeno Produtor: 8

Pontuação Máxima
Categoria Natural: 93,08
Categoria Pequeno Produtor: 90,25

Comercialização de Amostras Vencedoras
Categoria Natural: R$2.000,00/sacas 60kg
Categoria Pequeno Produtor: R$2.200,00/ sacas 60kg

Rodade de Negócios (Total das amostras finalistas)
Quantidade geral de sacas comercializadas: 295 sacas 60kg
Valor mínimo: R$ 800,00
Valor máximo alcançado: R$ 1.010,00

Compradores: Aha Cafés, Santo Vale, KC Export, 
Exportadora Capricórnio Coffees, Moka Clube e Bourboun 
Specialty Coffees

*A Categoria Pequeno Produtor foi criada nesta edição 
em substituição a categoria Microlotes de edições 
anteriores, para premiar propriedade com menos de 25 
hectares.

Como foi o 15º Concurso de 
Qualidade do Café da Alta Mogiana

Expansão da qualidade marca desempenho 
do departamento de café da COCAPEC.

VENCEDORES 2017
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Ter a própria beneficiadora de 
café traz inúmeras vantagens

O benefício do café, feito na propriedade, é uma etapa 
muito importante no pós colheita, pois é quando se 
faz a limpeza dos grãos, eliminando paus e pedras, 

tirando a casca e deixando os cafés prontos para serem 
entregues à cooperativa.

No entanto, este é um procedimento todo mecanizado, 
e o produtor tem a sua disposição duas alternativas: ter o 
equipamento próprio ou alugar as máquinas ambulantes de 
prestadores de serviço.

O caminho natural de muitos cafeicultores é trabalhar 
com a prestação de serviço inicialmente, e depois adquirir 
uma estrutura. Este é o caso do cooperado Antônio Carlos 
Galhardo, de Ribeirão Corrente/SP, que está na cafeicultura 
há 13 anos. “Como eu era novo no ramo optei pela máquina 
ambulante pois era o que os meus vizinhos faziam”.

Porém, a experiência de Galhardo não foi nada boa, “tive 

muitas situações ruins, caminhão velho que quebrava 
enquanto fazia o serviço, atrasava, muitas vezes tinha 
que ficar até de madrugada, o que gerava problema de 
segurança, além da qualidade não sair como deveria, com 
certeza, do meu ponto de vista tinha mais pontos negativos 
do que positivo”.

Para solucionar todas estas questões, Galhardo resolveu 
há dois anos investir em uma beneficiadora. “Fiz as contas 
e vi que compensava, pois o que eu estava gastando com 
o caminhão, além dos transtornos, valia muito a pena ter a 
minha máquina”, observou o cooperado. 

Galhardo pontuou também as vantagens que já está 
desfrutando. “Estou muito satisfeito, senti a diferença na 
agilidade e na redução do custo, e outra, se não ficou bom, 
passo novamente na máquina e tudo sai do jeito que eu 
quero”.

Outro fator levantado pelo cooperado é em relação à 
qualidade. “Eu tenho uma boa produtividade e também 
qualidade, só que isso ficava comprometido por conta do 
modo que eu beneficiava. Agora a diferença é perceptível, 

As máquinas já proporcionaram ao 
produtor redução de tempo e custo 
nas operações.

Uma das vantagens apontada pelo 
cooperado é possibilidade de regulagem 

conforme a necessidade.

Há dois anos o cooperado Antônio Carlos 
Galhardo investiu em uma máquina de 
benefício.



31R E V I S T A  C O C A P E C  -  S E T / O U T  2 0 1 7

O equipamento foi instalado juntamente 
com o terreirão, e o cooperado construiu uma 
moega para facilitar o trabalho.

O produtor afirma que está bastante 
satisfeito com a aquisição que só tem pontos 
positivos.

Para receber o maquinário foi 
necessária a construção de uma 

estrutura que também colaborou 
para agilidade dos processos.

meu resultado é outro. Tanto é que já aluguei minha 
estrutura para os meus vizinhos e eles ficaram muito 
satisfeitos, com certeza na próxima safra vão querer usar 
novamente”.

De acordo com o produtor a instalação da sua própria 
usina permitirá outras melhorias na propriedade. “Estou 
começando a entregar meu café à granel, e por isso vou 
colocar um silo e futuramente uma tulha, tudo por conta 
da máquina de benefício, e dessa forma vou economizar 

mão de obra e sacaria, estou agregando valor a minha 
produção”.

Galhardo adquiriu o equipamento pela Cocapec durante 
o Simcafé, utilizando uma das condições oferecidas na 
ocasião, a de troca de café por produtos, financiando do 
modo tradicional uma parte, e se mostrou muito satisfeito 
com o respaldo da cooperativa e também da empresa 
fornecedora. Ele ressalta apenas um arrependimento, 
“deveria ter feito isso há muito mais tempo”, finaliza.
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Curso une conhecimento técnico 
e cooperativismo e motiva 
trabalhadores rurais

“Muitos produtores estão esquecendo da 
desbrota”, esta é uma constatação preocupante 
do agrônomo Alex Carrijo. A prática é uma das 

únicas que não é realizada de forma mecanizada, exigindo 
muita mão de obra, o que reflete em uma operação de alto 
custo, pois o recomendável é fazê-la duas vezes ao ano, 
sendo uma em janeiro e outra logo após a colheita. No 
entanto, é um trabalho fundamental para quem quiser ter 
uma lavoura com longevidade e produtiva.

O broto no café age como um “ladrão” que rouba muitos 
nutrientes da planta, reduzindo sua capacidade de 
produção. O trabalho de desbrota é justamente arrancar 
esses ramos que tanto prejudicam a planta de café. E essa 
retirada do galho é feita toda manualmente, o que gera um 
custo elevado ao produtor. Para se ter um parâmetro, quem 
realiza o procedimento todos os anos a média por hectare é 
de R$ 360,00, já para quem faz esporadicamente esse valor 

praticamente dobra, chegando a R$ 700,00, dependendo da 
situação da lavoura.
O que acontece muitas vezes é que o produtor e seus 
funcionários não estão habituados com a desbrota e a fazem 
de maneira errada, já que muitos fatores devem ser levados 
em conta no momento do trabalho como variedade, idade, 
tipo de poda que ela recebeu, entre outros. Dessa maneira, o 
erro é bem comum e pode prejudicar o cafezal.

Pensando em solucionar esta dificuldade, a Cocapec 
promoveu um curso gratuito para os 18 funcionários da 
fazenda Novo Horizonte em Cristais Paulista do cooperado 
Fúlvio Cassis. O responsável pelo treinamento foi o agrônomo 
Alex Carrijo que fez uma breve explicação sobre os conceitos  
da desbrota, e mostrou técnicas para identificar os ramos 
que precisam ser retirados. Em seguida, os participantes 
partiram para a prática, orientados pelo agrônomo. 



33R E V I S T A  C O C A P E C  -  S E T / O U T  2 0 1 7

Na oportunidade, o grupo conheceu um pouco mais da 
Cocapec e o suporte que ela fornece ao cooperado. Além 
disso, foram transmitidos os conceitos cooperativistas, e 
como esta forma de organização contribui para o sucesso 
da atividade agrícola da região.

De acordo com o administrador da propriedade Marcus 
Vinícius dos Santos Machado, a ação serviu como 
motivação para a equipe. “Mais que o aprendizado técnico, 
o treinamento trouxe um sentimento de valorização para 
os nossos funcionários”. Marcus destaca também que este 
comportamento refletiu diretamente na produtividade no 
trabalho, “eu faço o acompanhamento, através de planilhas, 
de cada atividade e funcionário, e é visível a mudança 
também no desempenho no campo”, finaliza 

Um momento interessante que remeteu bastante o 
cooperativismo foi a escolha de um designado que será o 
responsável por reportar ao administrador a necessidade 
dos colaboradores na lavoura, como a necessidade de 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), por exemplo. 
De forma democrática, através da votação, os próprios 
funcionários escolheram um colega para tarefa. 

O curso surgiu de uma demanda identificada pelos 
gestores da propriedade em consenso com o setor técnico 
da cooperativa. O atendimento e suporte ao cooperado 
estão em todas as esferas, incluindo o atendimento das 
necessidades dele em sua lavoura. Na capacitação ocorrida, 
um dos resultados positivos alcançados foi mostrar para 
os colaboradores da fazenda da importãncia de boas 
práticas aliadas a segurança do trabalho e em especial a 
concientizaçãodo uso dos EPIs e que o resultado também 
depende diretamente da participação deles.  

Os colaboradores foram orientados de perto pelo 
agrônomo Alex Carrijo. 

A capacitação visou em destacar a importância de 
se fazer a desbrota.

O curso envolveu também conceitos teóricos para 
contextualização da atividade.

Além dos ensinamentos técnicos, o grupo recebeu informações sobre o cooperativismo. 
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Setor técnico da Cocapec se mobiliza 
frente à ameaça da Broca

O aumento de amostras com incidência de broca, 
recebidas pelo departamento de café, acendeu um 
alerta na Cocapec. De acordo com o gerente de 

comercialização, Jandir de Castro Filho, que recentemente 
participou de seminário sobre o tema no Cerrado Mineiro, 
região que já enfrenta riscos com a praga, destaca que até 
o momento o mercado tem mantido o interesse pelos cafés 
da Alta Mogiana, devido ao histórico de baixo índice de 
grãos brocados. “Todo cuidado é necessário para que este 
cenário não se altere, principalmente em ano de safra alta” 
adverte Jandir.

Para isso, a Cocapec, através do setor técnico, elaborou 
o programa “Todos Contra a Broca”, provendo o manejo 
integrado, contendo 5 controles: 

•Cultural: varrição e limpeza bem-feita com a derriça, 
realizada após a colheita, para retirada dos grãos 
remanescentes da planta e do chão;

•Físico: destruição dos grãos que sobraram do controle 
cultural, através de máquinas e equipamentos específicos, 
como a trincha, por exemplo;

• Biológico:  instalação de armadilhas para o monitoramento 
da revoada, junto às aplicações de fungos e bactérias que 
atacam o inseto-praga sendo seletivos aos demais insetos 
benéficos.

•Químico: aplicação de defensivos registrados no 
Ministério da Agricultura, no momento em que a broca 
inicia a perfuração da coroa do grão (fase de expansão 
até a maturação), desde que se atinja o nível de controle 
determinado pelo monitoramento à campo; (confira no 
quadro ao lado)

• Legislativo: criação de leis federais que exijam a realização 
do manejo integrado para o controle da praga, devido ao 
seu impacto econômico.

Seguindo todos os passos e integrando diferentes 
métodos de controle da praga, o cafeicultor alivia os 
danos mais severos utilizando-se do controle químico em 
última instância. Nas palavras de Fabrício Andrian David, 
coordenador do setor técnico, o impacto da broca deve ser 
visto pelo produtor com bastante preocupação, uma vez 
a praga prejudica severamente o café, causando prejuízos 
de ordem quantitativas e qualitativas, com o agravante de 
não haver, na etapa de rebenefício, máquinas e processos 
que possam assegurar a eliminação total deste defeito 
(grãos brocados), assim como os outros, (pedras, paus, grãos 
manchados e verdes), podendo o lote ser rejeitado pelo 
mercado

O programa “Todos Contra a Broca” fará diversas ações 
como cursos de capacitação de pragueiros, orientação 
diretamente nas unidades da cooperativa, “Dias de Campo”, 

Campanha orienta cooperados sobre a necessidade de práticas corretas e integradas 
de manejo para o controle da praga

O fruto do quadro verde é o ponto ideal para fazer o 
tratamento químico. Se deixar no ponto do quadro 

vermelho o controle não será eficiente.
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entre outras, até a colheita de 2018. A conscientização do 
manejo integrado é um passo importante para que este 
problema seja  enfrentado de uma vez por todas. Faça parte 
dessa frente, convide seus vizinhos e amigos produtores a 
participar. Vamos Todos Contra a Broca.

O produtor deve observar a sua lavoura durante 
todo o período, pois a Broca se mantém em todas 
as fases de desenvolvimento do fruto

É preciso fazer o 
monitoramento 

dos grãos de café

Grãos Remanescentes Florada Chumbinho

Pós - Florada
(grãos em expansão)

GranaçãoChumbão Maturação

SET OUT NOV DEZ - FEV MAR - ABR MAI -  AGO

Armadilha para identificação
das primeiras revoadas
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Show ‘Tributo a Jair Rodrigues’ 
atrai milhares de pessoas

O                dia 23 de setembro foi mais que especial. 
Pontualmente às 20h, os irmãos Luciana Mello e Jair 
Oliveira apresentaram à Franca o show ‘Tributo a 

Jair Rodrigues’. O evento foi gratuito e aconteceu na Praça 
Nossa Senhora da Conceição, em Franca/SP com cerca de 
3000 pessoas.

 A ação faz parte do Circuito Sescoop/SP de Cultura, e teve 
a parceria das cooperativas Cocapec, Sicoob Credicocapec 
e Sicoob Cocred, Unimed Franca e o apoio da Prefeitura 
Municipal de Franca.

Durante quase duas horas de espetáculo a dupla fez 
uma verdadeira homenagem ao pai, Jair Rodrigues, 
interpretando as suas principais canções, que tiveram o 
samba e a MPB como suas principais referências.  Além 
disso, os artistas brindaram o público com sucessos de suas 
carreiras individuais.

Já faz anos que o cooperativismo proporciona acesso à 
cultura à população de Franca. Por muito tempo foram 
apresentadas peças teatrais de grande qualidade. Em 2016, 
a ação mudou o formato e realizou uma exibição de cinema 
gratuita no bairro Vicente Leporace, e para este ano o foco 
foi a música aberta a todos, o que agradou bastante o 
público.

O presidente da Cocapec, Maurício Miarelli, destaca a 
importância de se realizar esse tipo de evento para cidade. 
“É fundamental que as cooperativas se preocupem com a 
comunidade em que estão inseridas, faz parte dos princípios 
cooperativistas. Trazer ações culturais de qualidade e de 
forma gratuita é uma forma de agradecer e presentear a 
nossa cidade, e fazemos isso com grande satisfação”.
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Veja essas e
muitas outras  
fotos do show 
acessando:

goo.gl/wJKCu5
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O               Projeto Escola no Campo é realizado pela Sygenta 
e aplicado na região pela Cocapec e tem o objetivo 
de conscientizar estudantes, entre 11 e 12 anos, das 

redes estaduais e municipais de diversas cidades da área de 
atuação da cooperativa.

Nesta 17ª edição estão participando escolas das cidades 
de Cristais Paulista/SP, Ibiraci/MG, Jeriquara/SP e Ribeirão 
Corrente/SP. Os mais de 400 alunos e quase 40 professores 
já receberam um kit da Fundação Abrinq, uma das 
apoiadoras do Projeto, contendo cartilhas, histórias em 
quadrinhos, jogos e muito mais. Estes conteúdos já estão 
sendo aplicados em sala de aula e reforçará os cuidados 
com o meio ambiente, o plantio sustentável, a importância 
da água e muitos outros temas.

Além disso, os profissionais da Syngenta fizeram uma rodada 
de visitas nas escolas para explicar, de forma aprofundada, 
as questões sobre preservação, o uso consciente de 
defensivos agrícolas e o uso correto dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI). Na mesma oportunidade, a 
Cocapec falou sobre o cooperativismo, o funcionamento 
de uma cooperativa e também sobre o café, a principal 
atividade agrícola da região dos municípios participantes.

Para este ano, o desafio irá associar a tecnologia a tudo que 
foi aprendido. Primeiramente, os alunos farão uma redação 
a partir dos temas trabalhados com a cartilha, a melhor será 
transformada em um vídeo pelos próprios alunos. Todo 
este material será apresentado no encerramento no mês de 
novembro.

Profissionais da Cocapec e Syngenta
abordam em sala de aula temas como 

cooperativismo, meio ambiente e segurança 
no trabalho. 

Cocapec dá início ao 
Projeto Escola no Campo 2017
A ação é em parceria com a Syngenta e tem o foco no meio ambiente e cooperativismo
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Diversidade de capacitações 
são destaque no 2º semestre

AApós o período de colheita, momento em que 
o cafeicultor direciona suas atenções para este 
trabalho, é hora de adquirir novos conhecimentos 

e também reciclar alguns aprendizados. Sendo assim, 
a Cocapec, através das parcerias com o Senar/MG e 
o Sescoop/SP, retomou as capacitações para os seus 
cooperados no segundo semestre com uma grande 
diversidade de formações.

A primeira, realizada exclusivamente pela cooperativa, 
focou na parte técnica, em que cerca de 16 pessoas 
aprenderam um pouco mais sobre a desbrota do cafeeiro, 
com o engenheiro agrônomo Alex Carrijo.

Já a segunda, abordou os itens importantes da NR 31, 
que trata das normas de segurança do trabalho no meio 
rural, como análise de riscos para aplicação de defensivos 

agrícolas, uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e tecnologia de aplicação fitossanitário. Este curso 
foi em parceria com o Sescoop/SP, e aconteceu no mês de 
setembro, contando com a participação de 15 alunos.

Em Minas Gerais aconteceu o primeiro curso de equitação 
(rédea), proporcionado em conjunto com o Senar/MG. Os 
participantes aprenderam equitação básica, equilíbrio de 
cavalo e cavaleiro, posições corretas de rédea, comandos 
de perna, e os passos para finalização do cavalo = troca 
de mão, no trote e no galope. Fechando o ciclo, Ibiraci/
MG recebeu a formação “Comercialização de Café” em 
que os cooperados aprenderam diferentes modalidades 
e ferramentas para negociar a sua produção, além de 
entender o caminho para se encontrar um comprador e 
efetivar a venda.

Nos próximos meses já estão previstos mais cursos 
de comercialização e classificação de café, através das 
parcerias com o Senar/MG e com o Sescoop/SP.

Para saber mais sobre as capacitações, entre em contato:

(16) 3711-6285 - Driely Soares
comite@cocapec.com.br
Núcleos Cocapec
www.cocapec.com.br

Curso de NR 31 aplicado em Franca/SP 
com o apoio do Sescoop/SP.

O Senar/MG proporcionou o curso inédito de 
equitação básica para os agropecuaristas de 
Capetinga/MG. 
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O               Depois de meses de trabalho, a horta na Escola 
Municipal Tio Ângelo, no bairro rural da Lage em 
Ibiraci/MG, está finalizada. Dessa maneira, os cerca 

de 120 alunos já podem cultivar verduras fresquinhas 
como alface, rúcula, almeirão, rabanete, beterraba, couve, 
salsinha e cebolinha, que servirão para consumo próprio e 
até mesmo para comercialização.

A instalação faz parte do projeto Cooperativismo nas 
Escolas Rurais, desenvolvido em conjunto pela Cocapec, 
Sicoob Credicocapec e Associação de Recuperação Florestal 
do Vale do Rio Grande, em parceria com a instituição 
educacional.

As entidades ofereceram toda a estrutura necessária para 
a formação da horta, como 7 canteiros, cercas, estercos, 
entre outros. E para que os alunos possam fazer o plantio 
da maneira correta, foi aplicada uma oficina de mini horta 
em garrafa PET, iniciando o trabalho com os conceitos de 
cultivo da terra e produção de alimentos para a subsistência.

O Projeto Cooperativismo nas Escolas Rurais tem como 
objetivo despertar nos alunos e professores a consciência 
para a cooperação, preservação ambiental e educação 
financeira, auxiliando na organização e desenvolvimento de 
ações na escola, através da compreensão do cooperativismo 
como forma de organização socioeconômica, estimulando 
a preservação do meio ambiente. Estes temas serão 
trabalhados, através de atividades, na escola Tio Ângelo nos 
próximos meses. Para isso, os professores assistiram a uma 
apresentação sobre princípios cooperativistas e valores 
do cooperativismo, e receberam uma doação de material 

didático denominado “Sementes da cooperação” para 
trabalharem com seus alunos.

A Cocapec, o Sicoob Credicocapec e a Associação de 
Recuperação Florestal do Vale do Rio Grande acreditam 
no efeito da transmissão de valores importantes ao 
cooperativismo e a formação das crianças e adolescentes, 
preparando jovens que valorem a cultura do campo, 
cresçam e se desenvolvam através da cooperação.

 Cada sala identificou o canteiro de que 
será responsável.

Todos os cuidados são feitos pelos 
estudantes e professores.

Projeto Cooperativismo 
nas Escola Rurais 
implanta horta em 
Ibiraci/MG

Os alunos plantaram diversas hortaliças como 
alface, rúcula e almeirão.
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Botulismo bovino

Por: Paulo  Correia/ Médico Veterinário 
Uniagro/Cocapec 

 Mestre em medicina veterinária e 
professor universitárioE

videnciamos há pouco tempo notícia de um 
surto de botulismo no Estado do Mato Grosso do 
Sul, onde vieram a óbito em torno de 1.100 bois 
de confinamento, intoxicados pela ingestão da 

bactéria de nome Clostridium botulinum, cuja enfermidade 
é classificada como clostridiose. 

Este Clostridium, causador da doença chamada botulismo, 
possui grande resistência em diferentes ambientes, 
na forma de esporo e sem necessidade de oxigênio 
(anaerobiose). O componente que causa a doença é a toxina 
produzida pela bactéria quando a mesma se encontra 
neste ambiente anaeróbico.  Encontrado em locais com 
matéria orgânica em decomposição, geralmente animais 
que morrem perto de córregos e lagoas, ou no próprio 
pasto. Animais, principalmente na pecuária de corte, com 

carência de fósforo, sem suplementação mineral adequada, 
procuram estas carcaças mascando os ossos (osteofagia) 
contaminados com esporos ou a possibilidade da água, 
contaminada por restos de animais infectados, ser ingerida 
por animais sadios dando início ao processo de infecção. 

Até mesmo animais confinados podem correr riscos, 
devido a rações armazenadas incorretamente com matéria 
orgânica em estado de decomposição, ou animais silvestres 
que morrem dentro de silos onde são armazenados o 
alimento dos bovinos. Posso testemunhar um fato ocorrido 
no município de Ibiraci/MG, há muito tempo quando 

Um dos primeiros sintomas é a paralisia muscular 
progressiva, impedindo que o animal fique de pé.
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chamado para prestar assistência veterinária em um 
confinamento com mais de 200 bois fechados e foram 
acontecendo mortes rápidas em animais aparentemente 
sadios, morrendo 12 cabeças até o diagnóstico. Após 
exames e levar um boi doente para a Faculdade de 
Veterinária –UNESP, em Jaboticabal/SP, onde foi realizado 
necropsia e coletado material para análise, chegou-se ao 
diagnóstico: botulismo devido à cama de frango usada 
na alimentação destes animais. Atualmente, este tipo de 
alimento é proibido pelo MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento). 

O Clostridium butulinum se desenvolve a ponto de criar 
diversos tipos de toxinas, sendo elas A, B, C, D, E e F. Todas 
podem provocar flacidez muscular, porém cada uma delas 
afeta espécies animais diferentes. Nos bovinos as toxinas 
mais importantes são a C e D.

Após o animal ingerir a toxina botulínica em quantidades 
significativas para que ocorra a intoxicação, elas são 
absorvidas pela mucosa intestinal, caem na corrente 
sanguínea e desencadeiam um quadro de paralisia flácida.

Os primeiros sinais da doença são a apatia, anorexia, 
paralisia muscular progressiva, impossibilitando o animal 
de ficar em pé.

O diagnóstico é feito com o material do animal, coletado 
do intestino, sendo enviado para análise. Não há 
tratamento eficaz. 

O botulismo é uma doença que provoca a morte rápida 
do animal e, quando ocorre, aparece em forma de surtos 
em um grande número de animais do rebanho

O controle da doença é feito com a vacinação contra o 
botulismo de todos os animais e a eliminação dos meios 
de infecção são os principais fatos para se evitar a doença.

A COCAPEC possui vacinas de comprovada eficiência 
contra esta doença e outras clostridioses. O protocolo 
recomendado para vacinação é o seguinte: Vacina-se o 
bezerro com 2 meses de idade. Após 30 dias mais uma 
dose de reforço. Até 24 meses, revacinar a cada 6 meses. 
Depois revacinação anual em regiões de alto risco.

A Cocapec possui duas opções de 
vacinas, muito eficazes para o controle.
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Valores referente ao mês de Setembro de 2017

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

Sulfato de Amônio T R$ 940,00 R$ 985,00 R$ 1,96 R$ 2,05

Ureia T R$ 1.150,00 R$ 1.310,00 R$ 2,40 R$ 2,73

Super Simples Gr T R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 1,81 R$ 1,81

Cloreto de Potássio Gr T R$ 1.340,00 R$ 1.270,00 R$ 2,79 R$ 2,65

Adubo 21,00,21 T R$ 1.140,00 R$ 1.200,00 R$ 2,38 R$ 2,50

Nitrato de Amônio T R$ 1.050,00 R$ 1.080,00 R$ 2,19 R$ 2,25

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$ 22,88 R$ 9,15

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

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

ALLY 60 XP 0,01 R$ 1.050,00 R$ 10,50

ALTACOR 35 WG 0,09 R$ 1.284,44 R$ 115,60

ALTO 100 0,7 R$ 55,75 R$ 39,03

 AMISTAR WG 0,1 R$ 525,40 R$ 52,54

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

ASSIST 1 R$ 15,59 R$ 15,59

AUREO 2 R$ 14,50 R$ 29,00

AURORA 400 CE 0,1 R$ 433,00 R$ 43,30

BORAL 500 SC 1,5 R$ 135,00 R$ 202,50

CANTUS 0,15 R$ 609,16 R$ 91,37

CAPATAZ BR 1,5 R$ 23,20 R$ 34,80

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

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

COMET 0,7 R$ 136,29 R$ 95,40

CRUCIAL 3 R$ 15,58 R$ 46,73

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

CURYON 0,8 R$ 89,60 R$ 71,68

DANIMEN 300 0,25 R$ 108,00 R$ 27,00

DECIS 0,4 R$ 60,00 R$ 24,00

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

DITHANE 4,5 R$ 20,28 R$ 91,26

ENVIDOR 0,3 R$ 536,25 R$ 160,88

ETHREL 0,8 R$ 225,75 R$ 180,60

FASTAC 0,22 R$ 40,91 R$ 9,00

FLUMIZIN 0,1 R$ 431,25 R$ 43,13

GALIGAM 4 R$ 66,00 R$ 264,00

GLIFOSATO - ATANOR 3 R$ 9,50 R$ 28,50

GOAL 4 R$ 66,00 R$ 264,00

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

GUAPO 0,6 R$ 96,80 R$ 58,08

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

IMPACT 5 R$ 31,50 R$ 157,50

KARATE 50 0,1 R$ 67,00 R$ 6,70

KASUMIN 1,5 R$ 75,00 R$ 112,50

KLORPAN 1,5 R$ 21,50 R$ 32,25

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

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

KRAFT 0,3 R$ 64,48 R$ 19,34

KUMULUS DF 2 R$ 10,80 R$ 21,60

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

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

MATCH 0,3 R$ 72,77 R$ 21,83

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

NIMBUS 1 R$ 14,07 R$ 14,07

NOMOLT 0,25 R$ 144,67 R$ 36,17

NUFURON 0,01 R$ 722,22 R$ 7,22

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

OPERA 1,5 R$ 75,04 R$ 112,56

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

PREMIER PLUS 4 R$ 110,00 R$ 440,00

PREMIER WG 1 R$ 110,00 R$ 110,00

PRIORI XTRA 0,5 R$ 119,01 R$ 59,51

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

QUIMIOLEO 1 R$ 8,65 R$ 8,65

REDSHIELD 1,3 R$ 46,80 R$ 60,84

RIMON 0,3 R$ 103,80 R$ 31,14

RIVAL 1 R$ 34,00 R$ 34,00

ROUNDUP ORIGINAL 3 R$ 10,00 R$ 30,00

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

ROUNDUP WG 3 R$ 20,60 R$ 61,80

RUBRIC 0,55 R$ 74,00 R$ 40,70

SABRE 1,5 R$ 25,63 R$ 38,44

SELECT 0,4 R$ 110,00 R$ 44,00

SPHERE MAX 0,4 R$ 233,50 R$ 93,40

SULFURE 2 R$ 3,93 R$ 7,85

SUPERA 2,5 R$ 36,20 R$ 90,50

TALENTO 0,015 R$ 2.433,33 R$ 36,50

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

TILT 0,675 R$ 51,79 R$ 34,96

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

TUTOR 1,5 R$ 35,06 R$ 52,59

VERDADERO WG 1 R$ 370,00 R$ 370,00

VERTIMEC 0,4 R$ 49,74 R$ 19,90

ZAPP QI 3 R$ 15,58 R$ 46,73
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Média Mensal do Preço do Café Arábica - Comparativo dos últimos 5 anos (R$)

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

 2016 2017

R$ US$ R$ US$

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

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

Março 491,07 132,94 485,92 155,46

Abril 466,71 131,40 467,63 148,96

Maio 460,37 130,20 455,69 142,04

Junho 484,87 142,00 445,85 135,27

Julho 498,52 152,15 451,90 141,28

Agosto 479,04 149,35 458,77 145,63

Setembro 502,95 154,57 453,46 144,61

Outubro 511,07 160,61

Novembro 556,74 166,83

Dezembro 501,80 149,66

Média Anual 494,52 142,85 471,34 148,70

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

Média mensal do preço* de Milho

 2016 2017

R$ US$ R$ US$

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

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

Março 47,79 12,94 33,77 10,80

Abril 48,92 13,77 28,32 9,02

Maio 51,48 14,55 27,76 8,66

Junho 49,12 14,35 26,75 8,12

Julho 44,42 13,56 26,33 8,23

Agosto 45,43 14,17 26,67 8,46

Setembro 41,91 12,88 29,11 9,28

Outubro 42,12 13,23

Novembro 38,77 11,62

Dezembro 38,29 11,43

Média Anual 44,41 12,80 33,86 10,69

Fonte: Índice Esalq/BM&F

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

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

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

2017 416 146 131 72 89 14 0 2 32

Média Mensal 272,7 204,0 240,9 82,4 69,0 30,3 4,3 11.7 12.33 133,0 264,5 248,5

Fonte: Esalq/BM&F

2013

2014

2015

2016

2017

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

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

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

2017 372 129 175 24 73 51 0 2 0

Média Mensal 258,0 208,0 266,7 52,3 71,3 62,0 1,3 11.7 50.4 193,0 300,5 265,5

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

2015 26 291 342 132 101 19 11 0 220 192 276 404

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

2017 422 175 136 87 109 64 0 0 89

Média Mensal 285,0 221,3 310,7 79,7 86,3 59,7 3,7 11,0 104,7 190,0 247,5 321,5

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)



CURTAS

46 R E V I S T A  C O C A P E C  -  S E T / O U T  2 0 1 7

CURTAS

Com um excelente resultado em 2016, a Cocapec se 
destaca em outro importante ranking, o Valor 1000, da 

Revista Valor Econômico. A lista traz as principais empresas 
do Brasil, elencadas conforme seu desempenho contábil 
em 2016 quando são analisados itens como lucro líquido, 
ativo total, crescimento sustentável, entre outros. Entre as 
mil maiores empresas do país, a cooperativa está em 588º 
lugar. Já no ramo agropecuário, aparecem na relação 59 
instituições, e nesta divisão a Cocapec figura na 36ª posição. 
Além da Cocapec, inúmeras cooperativas compõem a lista, 
o que mostra a força econômica do cooperativismo.

O     Citibank é um dos principais parceiros bancários da 
Cocapec e, para estreitar ainda mais o relacionamento, 

quatro profissionais da instituição estiveram na cooperativa 
para conhecer de perto o trabalho que é feito com a 
produção dos cooperados. Após uma conversa com a 
gerência, o grupo percorreu diversos setores guiados pelo 
presidente Maurício Miarelli. Todos ficaram impressionados 
com a complexidade dos processos e viram a importância 
de uma cooperativa na vida dos produtores.

O  conceituado pesquisador Eng. Agrônomo Hélio 
Casale, esteve recentemente na Cocapec, a convite 

do fornecedor Heringer, para uma apresentação exclusiva 
para equipe técnica da cooperativa. O profissional dividiu 
seus mais de 50 anos de experiência com o grupo com 
ênfase sobre fertilidade de solo e a importância para uma 
cafeicultura produtiva e sustentável. 

Cocapec é uma 
das mil maiores 
empresas do Brasil

Equipe do Citibank conhece a cooperativa

Eng. Agrônomo Hélio Casale faz apresentação para equipe técnica
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