
Envelopamento fechado. Pode ser aberto pela ECT

Nova unidade é 
inaugurada em 
São Tomás de 
Aquino

CNC realiza oficina 
de planejamento 
estratégico em 
Franca

Ano 17  - Março/Abril/Maio  2018 - nº 109 - COCAPEC / CREDICOCAPEC

Mala Direta
Básica

9912250045/2010-DR/SPI

COCAPEC

10º Simcafé 
registra aumento 
de 20% no público 
e bate recorde





Carlos Yoshiyuki Sato
 Diretor Presidente

Após uma Assembleia Geral Ordinária com grande participação dos cooperados, um novo 
ciclo se inicia com a eleição dos novos membros da administração que conduzirão a Cocapec 
até 2022. Diferente do processo eleitoral anterior, a Diretoria Executiva foi eleita por aclamação, 
permanecendo dois membros da formação anterior somando, ainda, o novo Diretor, Saulo 
Faleiros, um jovem dinâmico que já atuava no Departamento de Comercialização de Café e 
que continuará a somar. Nos últimos 4 anos, a administração buscou aperfeiçoar os processos e 
setores com o objetivo de melhorar o atendimento aos associados. A nova administração dará 
continuidade nos projetos em andamento, buscando o cumprimento da missão da Cocapec, e 
primordialmente preservando e fortalecendo ainda mais a confiança mútua entre a cooperativa 
e os cooperados, além de continuar a pensar no futuro da nossa cooperativa, por isso iremos 
promover ações para estimular a participação dos jovens cooperados, ou seja, os nossos filhos 
e netos. 

Também, durante a AGO, os cooperados exerceram os seus direitos escolhendo os membros do 
conselho fiscal e do administrativo e votaram nas destinações das sobras, de maneira sensata e 
planejada, pensando sempre de forma global para que o sucesso deste negócio seja coletivo.

Com o processo eleitoral já definido, foi hora de realizar e comemorar a 10ª edição do Simcafé. 
Um evento que surgiu de forma modesta, criado a partir de uma necessidade diagnosticada de 
difundir conhecimento, e hoje está entre os principais da cafeicultura nacional. O resultado foi um 
recorde de público e expositores, o que nos deixa lisonjeados, já que conseguimos proporcionar 
aos nossos cooperados oportunidades de obter informação e também adquirir produtos em 
condições diferenciadas. 

A Alta Mogiana está cada vez mais inserida nas mais diversas vertentes da cafeicultura. Prova 
disso é a consolidação do Dia de Campo da Fundação Procafé, evento que já entrou no 
calendário da cidade de Franca. O número expressivo de participantes na última edição mostra 
como os produtores da nossa região estão em busca de novas tecnologias e alternativas para 
aumentar a produção de forma sustentável. A Cocapec, mais uma vez, foi uma das apoiadoras, 
pois acreditamos que o caminho para o sucesso é a disseminação das informações. 

Outro acontecimento importante foi a oficina de capacitação e diagnóstico para elaboração 
do planejamento estratégico da cafeicultura, liderado pelo Conselho Nacional do Café, o CNC. 
A entidade tem um papel muito importante, o de fazer o elo entre a classe produtora e as 
instituições políticas. Reunimos vários nomes do setor da nossa região para discutir as nossas 
principais demandas e com certeza contribuímos muito para a criação do plano.

O cooperativismo regional teve mais uma conquista, e ela veio através da nova unidade 
da Cocapec no município de São Tomás de Aquino. Uma estrutura com todos os padrões da 
cooperativa já conhecidos e que irá atender as necessidades dos produtores locais.  
A inauguração teve grande participação dos cooperados da cidade, o que nos mostrou 
que a decisão de abrir mais este núcleo foi muito acertiva.

Com espírito de continuidade um novo ciclo já começou na Cocapec. Novas ideias 
aliadas à experiência, associadas a valorização das pessoas, será o tom dessa gestão. 
Esperamos o apoio e a forte participação de todos os cooperados, pois a cooperativa 
somos todos nós.

Um novo ciclo 
se inicia
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Com a proximidade da safra é fundamental estar 
com todos os equipamentos regulados, evitando 
transtornos e atrasos durante os trabalhos. Pensando 

nisso, a Cocapec, em uma inciativa pioneira criou a Oficina 
Móvel. Trata-se de um caminhão totalmente equipado, e 
projetado para realizar a manutenção de tratores e outros 
implementos, diretamente na propriedade.

A cooperativa já fazia este tipo de atendimento, mas 
observou  a necessidade de se profissionalizar, por isso, 
após aprovado em Assembleia Geral Ordinária, realizou o 
investimento.

A Oficina Móvel está disponível para percorrer toda a área 
de atuação da Cocapec, e o cooperado e demais produtores 
rurais poderão solicitar uma visita mediante agendamento. 
As taxas serão as mesmas do processo tradicional.

De acordo com Daniel Carrijo, coordenador do setor de 
máquinas e implementos, “o investimento veio para agregar 
e trazer inúmeros benefícios aos nossos cooperados. Antes 
ele já tinha o atendimento em sua propriedade, mas 
com a oficina móvel ele será feito com mais qualidade, 
transparência e agilidade”, observa.

A Oficina Móvel já está em atividade, para realizar um 
agendamento entre em contato pelo telefone: 
(16) 3711-6222.

Oficina Móvel traz agilidade na 
manutenção dos equipamentos

Totalmente equipada, a Oficina Móvel permitirá 
fazer diversos reparos no maquinário dos 

cooperados direto na propriedade.
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N
o dia 22 de março, aproximadamente 400 
cooperados exerceram o seu compromisso com 
a Cocapec e compareceram na Assembleia Geral 
Ordinária (AGO).

Finalizando o mandato, o presidente Maurício Miarelli 
apresentou alguns dados comparativos entre 1998 e 
atuais, mostrando o crescimento em diversas áreas, 
como recebimento de café, aumento da área cultivada, 
produtividade por hectare, entre outras. Neste último item, 
Miarelli informou que um cooperado produz 13% a mais 
do que quem não é filiado. Além disso, ressaltou que a 
cooperativa tem um papel decisivo no desenvolvimento 
da cafeicultura da região e, consequentemente, dos 
associados, pois ela trouxe tecnologia, conhecimento, 
disponibilidade de recursos.

Seguindo a ordem do dia, foi apresentada a Prestação de 
Contas do Exercício de 2017. O membro do Conselho Fiscal 
José Carlos Peixoto, fez a leitura do parecer e declarou 
que as contas estão “em perfeita ordem e totalmente em 
conformidade com a legislação”, e recomendou a aprovação. 
Representando os Auditores Independentes, Hélio Mazzi 
Júnior ressaltou que as demonstrações financeiras estão 

completamente sem ressalvas. Em seguida, o plenário 
aprovou o balanço por unanimidade. 

A AGO marcou o fim da gestão iniciada em 2014, 
composta por Maurício Miarelli (presidente), Carlos 
Yoshiyuki Sato (vice-presidente) e Alberto Rocchetti Netto 
(diretor secretário), que teve o foco no atendimento das 
necessidades dos cooperados como seu principal objetivo, 
e que foi cumprido, conforme mostrou uma recente 
pesquisa de satisfação aplicada aos cooperados em que 
71% declararam estar satisfeitos com a cooperativa, e 86% 
considerando ela importante.

Por aclamação, o plenário elegeu a única chapa registrada e 
que conduzirá a cooperativa no próximo ciclo (2018-2022). 
Os membros da nova diretoria são:

• Carlos Yoshiyuki Sato – Diretor Presidente
• Alberto Rocchetti Netto – Diretor Vice-Presidente 
• Saulo de Carvalho Faleiros – Diretor Secretário 

Em seu primeiro discurso, o presidente eleito Carlos 
Yoshiyuki Sato agradeceu a todos pela confiança. “Não 
ter outra formação na disputa em nenhum momento 

AGO aprovou também as contas do exercício de 2017 e destinação das sobras

Cocapec elege nova diretoria 
em Assembleia

O Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foi 
aprovado por unanimidade.
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nos trouxe um conforto, pelo contrário, pela confiança 
que os cooperados estão tendo em nós significa que 
temos que encarar com muito mais comprometimento, 
responsabilidade, honra e zelo. A cooperativa já é muito 
boa, mas o que ela tem de mais importante são as pessoas, 
e temos que transformá-las em um motivo de agregação, 
é preciso participar cada vez mais, e estaremos sempre de 
portas abertas, por isso, convido a todos a praticarem este 
ato cooperativo”, finalizou Sato.

A atual diretoria, representa um projeto de continuidade 
da evolução da Cocapec, proporcionando condições 
mais vantajosas nos serviços, aquisição de insumos e 
comercialização segura do café, além de contribuir para 
elevação do conceito da Alta Mogiana

Também foram definidos os novos membros para o 
Conselho Fiscal, que tem o mandato de um ano, e o 
Administrativo, que acompanhará a gestão durante 4 anos. 
Veja as formações pela ordem de votos:

Conselho Fiscal:
• Bruna Fernandes Malta
• Zita Cintra Toledo
• Juscelino Amâncio de Castro

Conselho Administrativo:
• Divino de Carvalho Garcia
• Ismar Coelho de Oliveira
• Donizeti Moscardini
• Erásio de Gracia Júnior
• Cyro Antônio Ramos
• Mateus Henrique Cintra

Em 2017, o ingresso operacional líquido (faturamento) 
foi de R$ 605.248.950,00. As sobras à disposição da 
AGO, depois das destinações estatutárias, foram de R$ 
9.929.885,96. A proposta aprovada pelo plenário foi a do 
Conselho Administrativo, divididos da seguinte maneira:

• R$ 2.000.000,00 para o Capital Social (proporcional a 
movimentação do cooperado);

Cocapec elege nova diretoria 
em Assembleia

Aproximadamente 400 cooperados 
votantes compareceram a AGO.

O contador da cooperativa, Marcos Goulart, 
detalha os números do Balanço.

Hélio Mazzi Júnior, representando a 
auditoria independente, recomendou a 

aprovação das contas.

José Carlos Peixoto leu o 
parecer do Conselho Fiscal.

O presidente Ad hoc e seu vice, 
escolhidos pela assembleia, conduziram 

os trabalhos até o final.

Maurício Miarelli, ainda na condição de 
presidente, apresenta a proposta para 

distribuição das sobras.
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• R$1.000.000,00 em cheque ao cooperado (proporcional a 
sua movimentação);

• R$ 6.929.885,96 destinado a Reserva Legal para fazer 
frente aos investimentos na sociedade.

Maurício Miarelli se despede da 
administração da Cocapec

Desde de 1998, Maurício Miarelli faz parte da gestão, seja 
de forma direta ou indireta. O ciclo de 2014-2018, foi o 
seu último. Durante a AGO ele fez questão de agradecer 
por todos estes anos de trabalho. “Estou muito alegre e 
satisfeito de estar encerrando uma diretoria feito essa. 
A gente sabe da dificuldade de conduzir um negócio 
de muitos donos, mas ao mesmo tempo é uma alegria 
conviver em uma cooperativa como a nossa, os números 
dizem que a nossa cooperativa é a melhor do Brasil, pois 
somos a que mais presta serviço ao cooperado, e de forma 
mais econômica”. Miarelli finalizou desejando boa sorte a 
nova administração. “Essa nova formação vai ao encontro 
do novo perfil da cooperativa e dos nossos cooperados, 
com o aumento no número de jovens ingressando. Tenho 
certeza que este grupo fará uma gestão melhor que a 
anterior, em nome dos nossos cooperados, façam um bom 
tralhado” ele recomendou.

A conselheira administrativa, Gianni Bisco, fez a leitura 
de uma homenagem em nome dos Conselheiros 
Administrativos e Fiscais, colaboradores e cooperados 
agradecendo pela sua contribuição aos anos dedicados à 
Cocapec. 

O presidente eleito, Carlos Yoshiyuki Sato, também prestou 
sua homenagem e relembrou a contribuição de Maurício 
para o cooperativismo e à cafeicultura, e reforçou que o seu 
nome estará gravado para sempre na história da Cocapec.

Maurício Miarelli empossa a nova diretoria que estará à 
frente da Cocapec até 2022.

Os cooperados escolheram os novos membros para o 
Conselho Fiscal e Administrativo.

Os cooperados participaram ativamente dando 
sugestões e esclarecendo dúvidas.

Cada cooperado escolheu no mínimo 3 e no máximo 6 nomes.

Novos membros do Conselho Administrativo com 
mandato de 4 anos.

Novos membros do Conselho Fiscal com mandato de 1 ano.
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Claraval/MG

Ibiraci/MG

Jeriquara/SP

Capetinga/MG

Pedregulho/SP

Itirapuã e Patrocínio Paulista/SP

Franca/SP

Rodada de Comitês 
Pré - AGO 2018
Todo conteúdo abordado na AGO foi amplamente discutido 
com os cooperados durante a rodada do Comitê Educativo  
pré-Assembleia, que percorreu 7 cidades e teve a presença 
de mais de 300 pessoas. 
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H  
á exatos um ano e 3 meses após a primeira reunião 
com os produtores da região de São Tomás de 
Aquino/MG, a Cocapec abre o seu 7º núcleo de 
atendimento. Naquele encontro, os cafeicultores 

fizeram um manifesto, com muitas assinaturas, solicitando 
que a cooperativa abrisse uma base no município, para que 
eles pudessem ter o apoio para continuar na atividade. O 
primeiro passo foi anexar a área em seu raio de atuação, 
abrindo as portas para que os agricultores pudessem se 
associar e com isso ter a sua disposição todos os serviços 
oferecidos pela Cocapec. Um deles, foi o de assistência 
agronômica, com os profissionais já realizando as visitas 
técnicas e apoio direto no campo.

Após avaliar diversos fatores, decidiu-se por abrir uma 
unidade, mas de forma ponderada, alugando um espaço 
e não adquirindo, como normalmente acontece. Foram 
meses de reforma e trabalho intenso para adequar as 
estruturas no padrão de atendimento e segurança seguidos 
pela cooperativa.

O resultado foi apresentado no dia 21 de maio, uma 
manhã fria e ensolarada, que atraiu aproximadamente 120 
pessoas entre cooperados, colaboradores, fornecedores e 
autoridades políticas locais.

A diretoria da Cocapec, acompanhada de membros do 
conselho de administração, foi a anfitriã da cerimônia 
de abertura. O presidente Carlos Sato, em seu discurso, 

disse o que espera desta abertura. “Estamos aqui para 
fornecer produtos e serviços, mas queremos mais que isso, 
queremos construir uma relação de confiança mútua, esse 
é o nosso principal objetivo, sabemos que tudo leva tempo, 
e esperamos que os nossos cooperados também nos 
vejam assim. O compromisso da cooperativa é fortalecer a 
cafeicultura desta cidade” finaliza. O presidente da Câmara 
de Vereadores Luíz Antônio Souza, que representou o 
prefeito José Carlos Pimenta, se mostrou muito satisfeito 
com a instalação da Cocapec no município. “Esta é uma 
grande conquista para a cidade de São Tomás de Aquino 
que está sendo presenteada com uma cooperativa ativa 
e responsável, que dará atenção especial que todos os 
produtores precisam, principalmente os pequenos, pois o 
café é o alicerce da nossa economia”. 

O diretor secretário Saulo Faleiros, em sua fala, descreveu 
bem a filosofia da Cocapec. “O  objetivo principal da 
cooperativa é prestar seus serviços ao cooperado que é  a 
maior razão da sua existência, é a essência. O cooperado 
por sua vez tem suas responsabilidades, pois, ele tem 
três papéis, dono, cliente e fornecedor, e todos tem 
responsabilidade e compromisso com o crescimento e a 
sustentabilidade da cooperativa.  Não mediremos esforços 
para que vocês tenham o melhor serviço, seremos o ponto 
de apoio, o ponto de serviço, onde todos possam encontrar 
soluções para os seus problemas. Quero que todos sintam-
se acolhidos como eu me senti por esta cidade assim que 

Nova unidade é inaugurada em 
São Tomás de Aquino

Serão 5 colaboradores 
responsáveis pelo 

atendimento. 

A Cocapec completa 7 núcleos
de atendimento direto com a 
inauguração
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cheguei aqui hoje e encontrei uma senhora varrendo a 
rua e perguntei onde era a Cocapec. Ela me falou ‘vai ter 
inauguração hoje né?’, e eu falei, é, e ela disse, ‘hoje já fui lá 
e varri, eu tô numa alegria que você nem imagina’. A cidade 
nos recebeu de braços abertos e a cooperativa recebe 
vocês da mesma forma”, finaliza.

Após todos os discursos foi realizada a inauguração oficial 
com desenlace da fita, feito por Carlos Sato e Luiz Antônio 
Souza. A placa que será fixada para marcar a data foi revelada 
pelo vice-presidente da Cocapec Alberto Rocchetti Netto 
e pelo coordenador do núcleo Ricardo Faleiros. Fechando 
a solenidade, o Padre Antônio Garcia abençoou todas as 
dependências.

A estrutura é dividida entre loja, armazéns de defensivos 
e peças, que darão todo o suporte aos cooperados para o 
seu trabalho na lavoura. Além disso, o local terá plantões 
para assessoria agronômica e comercialização/classificação 
de café. 

Além disso, os cooperados da região já contam com 
todos os demais serviços prestados como modalidades 

Os agrônomos de campo também atenderão na unidade.

Um especialista em café orientará os cooperados sobre 
classificação e comercialização.

O núcleo terá todos os insumos necessários como defensivos, 
fertilizantes além de peças e outros equipamentos.

Ao lado da diretoria, autoridades políticas locais, membros 
do conselho administrativo e do Sicoob Credicocapec 

participaram da cerimônia.

Os cooperados da região terão acesso a mais de 10 mil 
itens comercializados pela Cocapec.

de troca de cafés por insumos, venda futura, conceituado 
laboratório de análises de folha e solo, cursos gratuitos, 
trabalho com cafés especiais, entre outros.

A cidade de São Tomás de Aquino/SP está localizada há 55 
km de Franca/SP, com uma população de 7.222 de acordo 
com a estimativa do IBGE em 2017. Sua altitude varia entre 
800 a 1.100 metros, condições ideais para a cafeicultura. 
O município possui mais de 8.500 hectares destinados ao 
café, e vem registrando aumento de novas áreas plantadas.
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Carlos Sato e Luíz Antônio Souza oficializam a 
abertura da unidade.

Alberto Rocchetti Netto e Ricardo Faleiros 
descerram a placa. 

Veja  alguns depoimentos de aquinenses 
satisfeitos com nova unidade

Cooperado há pouco mais de um ano, Evaldo Donizete 
de Souza não esconde a satisfação com a instalação da 
cooperativa. “Me tornei cooperado pela oportunidade de 
negócio, para comprar o que eu precisava, vender meu 
café e uma assistência técnica de qualidade na roça, nós 
precisamos muito. A Cocapec aqui vai facilitar muito tudo 
isso, agora não precisamos ir muito longe’.

Clemente José de Brito, produtor há 15 anos, se associou 
há um ano. “Entrei como cooperado pela proposta, pois 
temos mais apoio comercial no café, e isso vai ajudar muito 
a cidade, o produtor em geral, do grande ao pequeno. 
Produzir café é difícil, e comercializar mais ainda, mas agora 
vai ficar bem mais fácil”.

Edir Borges da Fonseca também se mostrou bastante 
entusiasmado com a chegada da cooperativa. “Por ser 
focada só no café a Cocapec pode dar uma base melhor 
para gente. Essa loja vai ajudar em tudo, é um porto seguro, 
a gente vai ter mais confiança, vai ficar mais prático e mais 
cômodo. Espero que dê tudo certo que um ajude o outro e 
siga em frente”.
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A 
mecanização utilizada em praticamente todas 
as etapas do cultivo do café, trouxe vários 
benefícios como a agilidade e redução de custo. 
No entanto, a manipulação desses equipamentos 

possui riscos de acidente. Para amenizar isso, foram 
criadas as Normas Regulamentadoras 12 e 31. A primeira 
determina que as indústrias devem produzir maquinários 
que contenham todos os dispositivos de segurança. Já a 
segunda, detalha as responsabilidades de quem utiliza 
os equipamentos, ou seja, empregadores e operadores, 
especificando a necessidade de treinamentos e cuidados 
para desenvolver a atividade de forma segura.

Os sistemas de segurança são caracterizados por proteções 
fixas, móveis e dispositivos de segurança interligados ou 
não, que garantam a proteção à saúde e à integridade 
física dos operadores. Todas as máquinas e implementos 
devem ser utilizados segundo as especificações técnicas do 
fabricante e dentro dos limites operacionais e restrições por 
ele indicados, e operados por trabalhadores capacitados, 
qualificados ou habilitados para tais funções.

As proteções, dispositivos e sistemas de segurança, 
previstos na NR 31, devem integrar as máquinas desde a sua 
fabricação, não podendo ser considerados itens opcionais 
para quaisquer fins.

Não se pode, em hipótese nenhuma, mudar as características 
de um equipamento retirando ou modificando suas partes 
de proteção. Qualquer adaptação deve ser feita pelo 
próprio fabricante. 

É fundamental que os maquinários como tratores e 
colhedeiras tenham uma chave para bloqueio, afim de 
evitar o acionamento por pessoas não autorizadas ou não 
qualificadas para a operação.

Dicas de segurança nos equipamentos 
mais utilizados pelo produtor rural

Tratores:
O tratorista nunca deve operar o veículo estando nas 
seguintes condições: cansado, doente, embriagado ou 
intoxicado. Pois, além de não realizar o trabalho com 
eficiência, aumenta consideravelmente o risco de acidente, 
visto que em uma dessas circunstâncias, os reflexos de uma 
pessoa são bem menores.

Na TDP (Tomada de Potência) deve ser instalada uma 
proteção que cubra a parte superior e as laterais do 
mecanismo, assim como os cardans deverão possuir capas 
protetoras.

Os dispositivos de partida, acionamento e parada das 
máquinas estacionárias e dos equipamentos estacionários 
também deverão ser projetados, selecionados e instalados 
de modo que:

a) não se localizem em suas zonas perigosas;
b) impeçam acionamento ou desligamento involuntário 
pelo operador ou por qualquer outra forma acidental;
c) não acarretem riscos adicionais;
d) não possam ser burlados; 
e) possam ser acionados ou desligados em caso de 
emergência por outra pessoa que não seja o operador.

Campo Seguro: Orientações para a 
Segurança e Saúde no Trabalho Rural - NR 31
Fonte: MTE - Ministério do Trabalho e Emprego  / NR de Segurança do Trabalho

É fundamental manter a capa protetora do cardan e, caso 
ele não tenha, é necessário instalar.
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Motosserras:
É fundamental sempre verificar os seguintes dispositivos 
de segurança:
a) freio manual ou automático de corrente;
b) pino pega-corrente;
c) protetor da mão direita;
d) protetor da mão esquerda; 
e) trava de segurança do acelerador.

Roçadeiras manuais a gasolina:
O operador deve manter uma distância entre 10 e 20 metros 
de diâmetro de outras pessoas quando estiver realizando 
a atividade. Os principais fabricantes deste implemento 
proíbem o uso da lâmina de 2 pontas e aconselha a de 3, 
por questões de segurança. Já as manutenções deverão 
ocorrer a cada 10 horas de trabalho, e sempre por pessoas 
capacitadas.

Cuidados com silos:
Os trabalhos realizados em silos deverão ser sempre 
acompanhados, sendo que pelo menos um deve ficar no 
exterior, e o que estiver dentro precisa utilizar cinto de 
segurança e cabo vida. O número de pessoas trabalhando 
na parte interna está diretamente relacionado aos meios 
seguros de saída ou resgate. Nos silos hermeticamente 
fechados, só será permitida a entrada após renovação do ar 
ou com proteção respiratória adequada.

A mecanização do campo é uma realidade e traz muitos 
benefícios, porém é indispensável  seguir as recomendações 
legais e se preparar para exigências. A Cocapec possui 
diversos cursos em parcerias com o Senar/MG e Sescoo/SP 
para capacitar os cooperados de forma gratuita e garantir 
um trabalho mais profissional e seguro no campo.

Ao adquirir um equipamento, 
leia atentamente os adesivos 

de advertências localizados em 
vários pontos do produto e siga 

rigorosamente as recomendações 
do fabricante.

Nunca se deve retirar as proteções vindas de fábrica, pois 
eleva consideravelmente o risco de acidente.

Os maquinários produzidos pela Cocapec estão 
totalmente de acordo com a NR 12.
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CNC realiza oficina de planejamento 
estratégico em Franca

O Conselho Nacional do Café (CNC), realizou em abril 
a 4ª e última Oficina de Capacitação e Diagnóstico 
da Alta Mogiana, na cidade de Franca/SP, com o 

apoio da associada Cocapec.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar os pequenos 
produtores da atuação da entidade e alcançar uma 
participação mais efetiva do setor cooperativo cafeeiro 
na formulação, execução e acompanhamento da política 
nacional e internacional, e tem o apoio da Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), através do Movimento 
SomosCoop.

O encontro reuniu um grupo de 44 pessoas, formado por 
lideranças da cafeicultura regional, produtores, diretoria e 
colaboradores da Cocapec e uma comitiva da Coopercitrus. 

Coordenados por Marcos Thiele da empresa Adigo 
Desenvolvimento, os profissionais se dividiram em grupos 
e refletiram durante todo o dia sobre questões como:
- Quais são os desafios que enfrentamos em nossas 
cooperativas/instituições?
- Qual o estágio de maturidade do processo de estratégia e 
planejamento em nossas cooperativas?
- Quais os desafios do setor cafeeiro hoje?
- Qual o papel do CNC neste contexto?

Como resultado, muitos pontos foram levantados, veja 
alguns deles:
- Dificuldade de comunicar com os diferentes perfis de 
cafeicultores;
- Falta de credibilidade na previsão de safra do Brasil 
perante ao mercado internacional;
- Necessidade de ter representação da cafeicultura na 
esfera política federal;
- Criar ferramentas de marketing para os cafés do Brasil;
- Ressaltar a importância das instituições como organização 
para acessar mercados.

A impressão da reunião pelos participantes foi mais que 
positiva. A cooperada Giane Bisco falou sobre a importância 
da iniciativa. “Achei muito válida a reunião, porque além de 
trazer informações para os produtores sobre o CNC, deu 
oportunidade de falarmos sobre as nossas necessidades 
e expectativas, e formular soluções que irão ao encontro a 
isso”. O jovem conselheiro administrativo Mateus Henrique 
Cintra também falou desta experiência. “Foi para mim uma 
ótima experiência, eu que nasci dentro do café, tenho a 
vivência do dia a dia da fazenda, e hoje tive um olhar mais 
abrangente, no âmbito de Brasil e do mercado, acho muito 
importante a discussão, foi uma diversidade de ideias, mas 
no final todo mundo convergiu”.

Já Raul Dorti, superintendente da Coopercitrus, também 
fez suas considerações. “O interessante foi ver todos os 
problemas que as cooperativas enfrentam serem discutidos, 
e apresentado ideias para que estes obstáculos sejam 
superados”. O cooperado Airam Carrijo Cintra comentou 
que a iniciativa é muito importante principalmente para 
os pequenos produtores como ele. “Nós, geralmente, não 
temos acesso a estas informações do que acontece no 
setor e por isso não fazia ideia do tanto que é importante 
o trabalho do CNC para o setor, e por isso o dia foi muito 
proveitoso”.

O cooperado Rogério Peres Rodrigues Alves, é novo no 
ramo da cafeicultura, mas já atua para auxiliar o produtor 
rural no município de Ribeirão Corrente/SP. “Achei muito 
válido esse evento e tive uma visão política da área que 
eu não conhecia. Tudo que escutei aqui posso levar 
para os produtores da minha região”. O pesquisador 

Com informações da Assessoria de Comunicação do CNC

O grupo de mais de 40 pessoas reuniu nomes 
representativos da cafeicultura da Alta Mogiana.
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da Fundação Procafé Marcelo Jordão Filho destacou o 
trabalho do CNC. “O CNC tem um papel muito importante 
para toda a cafeicultura e agora está com esse trabalho de 
ir até as regiões produtoras e resgatar a real necessidade 
dos produtores e entidades, e a partir disso se munir de 
informações e contribuir no desenvolvimento do setor 
cafeeiro, pois é ele tem as possibilidade e mecanismos 
para fortalecer e unir a classe, e com isso ajudar no 
desenvolvimento de uma atividade produtora mais justa”.

O presidente da Cocapec, Carlos Yoshiyuki Sato, também 
fez uma avaliação sobre a ação. “O CNC vai levar muitas 
informações da Alta Mogiana, pois somos uma região 
de muita representatividade e nossos produtores tem 
muitas demandas, com certeza iremos contribuir de forma 
significativa para elaboração do planejamento”.

Fechando as atividades, o coordenador do CNC Maurício 
Miarelli, fez uma explanação geral do trabalho que o 
Conselho realiza, e a importância de se manter uma 
entidade representativa de classe como esta. Miarelli 
explicou também de onde provém os recursos financeiros 
da instituição e como é o seu organograma. 

Todas estas informações e demandas obtidas, serão 
agregadas às apuradas nas demais regiões produtoras, e 
a intenção é transformar o CNC em um centro estratégico 
de inteligência para a cafeicultura nacional, a partir do qual 
se possa desenvolver e executar políticas público-privadas 
para otimizar a sustentabilidade de setor.

No início de maio foi realizada, na sede da Organização 
das Cooperativas de Minas Gerais (Sistema OCEMG), em 
Belo Horizonte (MG), a primeira das quatro Oficinas de 
Trabalho do Planejamento Estratégico, com a participação 
de lideranças cooperativistas e das demais entidades que 
compõem o Conselho.

Nesse primeiro encontro nacional foi tratado, os processos 
do planejamento estratégico, a avaliação do contexto das 
informações compiladas nas oficinas regionais, voltadas a 
um diagnóstico do que é atualmente e aonde se pretende 
chegar com o CNC, além de dinâmicas mirando a visão de 
futuro, a identidade do Conselho e os desafios e prioridades 
dentro do procedimento. 

Cada equipe foi estimulada a refletir sobre os desafios 
da cafeicultura e também propor caminhos para o seu 

desenvolvimento.

Coordenados pelo profissional Marcos Thile, os 
participantes levantaram muitas questões relevantes.

As ideias foram compartilhadas com todos 
através de diversas apresentações.

O coordenador do CNC Maurício Miarelli explicou 
detalhadamente do funcionamento da entidade.



NEGÓCIOS

18 R E V I S T A  C O C A P E C  -  M A R / A B R / M A I  2 0 1 8

Diretor da Cocapec fala sobre 
Mercado de Café em Ibiraci

A Cocapec, através do diretor Saulo Faleiros, 
apresentou uma das palestras do Circuito Mineiro 
de Cafeicultura, realizado pela Emater/MG em 

Ibiraci no mês de maio, sobre Tendências para o Mercado 
de Café.

Saulo mostrou um panorama geral do café no Brasil, 
utilizando informações da Conab e da Euromonitor. De 
acordo com a apresentação, a área plantada está estável. 
Em contrapartida, há um constante crescimento na 
produtividade, o que mostra o avanço em tecnologias de 
cultivo, tornando a produção cada vez mais sustentável.

Sobre o consumo, a exposição mostrou um aumento da 
presença dos cafés em grãos em residências. Já as cápsulas 
continuam em uma curva ascendente, mas já enfrentam a 
concorrência dos cafés premium. O maior volume pertence 
ao café em pó, com 80%.

A Cocapec busca sempre compartilhar conhecimento com 
os produtores para que todos tenham sucesso, e participar 
de um evento como o Circuito Mineiro de Cafeicultura 
confirma este compromisso.

Público acompanha a apresentação do diretor da Cocapec.
Foto/Divulgação Prefeitura Municipal de Ibiraci

A palestra aconteceu durante o Circuito Mineiro de Cafeicultura da Emater/MG
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A Doença de Chagas no homem 
e a Tripanossomíase em vacas 

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

A
Tripanossomíase é qualquer doença causada 
pelosprotozoários do gênero Trypanosoma. 
É uma doença parasitária que afeta o sistema 
cardiovascular no homem.  O protozoário 

flagelado  Trypanosomacruzi é o agente causador da 
doença. Ele foi descoberto por Carlos Chagas em 1909 
e o nome foi dado em homenagem ao epidemiologista 
brasileiro Oswaldo Cruz, que foi o descobridor da doença.
A DOENÇA DE CHAGAS  é uma endemia muito comum em 
países subdesenvolvidos com estimativas de 12 milhões de 
infectados e cerca de 50 mil mortes a cada ano nas Américas.

Transmissão
É uma doença de contágio indireto, pois necessita de um 
vetor, o triatomíneo, inseto hematófago (que alimenta-se de 
sangue) – o Barbeiro ou Chupão. Qualquer mamífero pode 
hospedar o parasita, enquanto aves e répteis são refratários 
à infecção. Existem mais de 300 espécies deste inseto 
que podem transmitir a doença. Dentre elas destacamos 
três mais comuns em nossa região:  Triatomainfestans, 
Rhodniusprolixus e Panstrongylusmegistus. Ele possui 
hábitos noturnos, e a noite sai do seu esconderijo para 
procurar alimento. É nessa hora que ocorre a transmissão 
da doença. Após chupar o sangue da vítima, o inseto 
contaminado defeca na pele, eliminando os protozoários. 
Quando o indivíduo coça o local ou se houver alguma 
ferida, os protozoários penetram na pele e caem na corrente 
sanguínea. Pode ocorrer também a transmissão através do 
sangue contaminado e durante a gravidez, onde a mãe 
passa o protozoário para o filho.

Outra forma, não mencionada antigamente, de transmissão 
da doença é pela ingestão de alimentos contaminados 
com o seu vetor ou seus dejetos triturados. Neste século 
XXI, já ouvimos falar sobre a contaminação oral de pessoas 
pela ingestão de caldo de cana e também pelo consumo 
do açaí. Tanto a cana de açúcar como o açaí podem ficar 
contaminados quando um barbeiro, ou suas fezes, se 
misturam na moagem da cana ou à polpa durante o 
processamento, ou na fruta in natura. Logicamente a 
contaminação ocorre quando há falta de higiene e sem 
passar pelo processo de industrialização que conserva o 
produto para a venda nas regiões do Brasil e no exterior.
No caso da polpa industrializada, o produto é submetido 
a  lavagens  e processo de  pasteurização, o que elimina 
qualquer possibilidade de sobrevivência do tripanossoma.

Sintomas
A fase inicial da doença, normalmente não existem sintomas 
aparentes. Quando presentes, os sintomas podem ser: 
febre, gânglios linfáticos aumentados de tamanho, dor de 
cabeça e inchaço no local da picada. Após 8 a 12 semanas, 
os indivíduos entram na fase crônica da doença e em 60-
70% nunca desenvolvem outros sintomas. Os 30-40% 
restantes apresentam sintomas adicionais 20 a 40 anos após 
a infecção inicial.   Os sintomas da fase crônica da doença só 

Estes são os insetos mais comuns na nossa região. Existem 
outros triatomíneos, muito parecidos com o barbeiro, chamados 

também de chupão ou bicudos, porém não hematófagos, que 
vivem e alimentam-se de plantas.
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se manifestarão de 20 a 40 anos após a infecção original. 
Sendo esses sintomas o alargamento dos ventrículos do 
coração, levando a uma insuficiência cardíaca. A dilatação 
do esôfago ou alargamento do cólon também pode ocorrer 
em menor escala.  No Brasil, em adultos de 30 a 60 anos, 
as complicações no coração dos portadores da Doença de 
Chagas, é uma causa de morte frequente e também está 
relacionada ao aumento do número de implantes de marca 
passo e transplante de coração.

Diagnóstico
O diagnóstico é realizado com a visualização do parasita no 
sangue. Pode ser utilizada também a detecçãode anticorpos 
no soro (imunofluorescência indireta, hemaglutinação 
indireta e teste de Elisa que detecta enzimas). Existem 
também testes moleculares que podem ser utilizados para 
a confirmação da doença em qualquer fase.

Tratamento
O tratamento é realizado com o uso do benzonidazol. Este 
medicamento é distribuído pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) em casos agudos e crônicos. Contudo, ainda não 
há garantias na eficácia total do tratamento. Para retardar 
a evolução da doença é muito importante uma boa 
alimentação e um acompanhamento médico constante.

Prevenção
A prevenção é feita tomando-se medidas para evitar que o 
inseto penetre nas casas e forme uma colônia. As frestas de 
telhados e paredes devem ser eliminadas. Pode-se também 
usar mosquiteiros e telas para evitar que o inseto entre 
voando. No caso de utilização de alimentos in natura deve-
se observar se os mesmos não estão contaminados.

Tripanossomíase em bovino
É uma doença provocada pelo protozoário do gênero 
Trypanossoma, que parasitam várias espécies de mamíferos 
como o humano, animais domésticos e silvestres. Em 
bovinos causa considerável queda na produção de leite, 
perda de peso e até a morte do animal.

Esta doença originou na África, entrou nas Américas no 
século XIX e foi registrada pela primeira vez no Brasil, 
no Pará, por Shaw e Lainson em 1972. Em Minas Gerais o 
primeiro caso relatado de Trypanossomavivaxfoi em 2007 
no município de Igarapé, em uma vaca (Carvalho et al, 2008). 
A transmissão da doença pode ser através da picada da 
mosca do estábulo (Stomoxyscalcitrans), que pica o animal 
infectado e depois pica um animal sadio, transmitindo o 
parasito pelo sangue. Uma causa, hoje bastante utilizada 
em nossos estábulos, é a aplicação de ocitocina antes da 
ordenha com o uso coletivo de uma agulha contaminada, 

podendo também transmitir o tripanossomo de uma vaca 
contaminada para outra vaca sadia.

Os sintomas do animal são de um quadro severo de anemia, 
grande queda na produção de leite, perda de peso, febre, 
alterações reprodutivas como diminuição da fertilidade, 
anestro, morte fetal, aborto, perda da libido no macho, e, 
eventualmente, morte.

Para tratamento usa-se medicamento à base de cloreto de 
isometamidium (Trypamidium). Este medicamento não 
estava liberado para uso no mercado brasileiro, porém, 
nos dias atuais,  um laboratório (CEVA), está licenciado para 
comercializar o Vivedium® contra a tripanossomose bovina 
no país. A Cocapec revende este produto.

O recomendado é o controle evitando a disseminação do 
parasito. Usar seringas e agulhas descartáveis em todos 
os procedimentos (vacinações, aplicações de hormônios e 
medicamentos), manejo de esterqueiras, não acumulando 
resíduos orgânicos, evitar restos de alimentos como sobras 
de cana, silagens e forragens e não deixar a palha de café 
estocada próximo aos currais e pastagens, para controlar a 
ovoposição da mosca do estábulo.

Portanto, uma atenção redobrada de todos os produtores é 
importante para evitar a proliferação da mosca do estábulo, 
que sempre acarreta grandes prejuízos com a rápida quebra 
na produção de leite e morte de bovinos.

A tripanossomíase também é causada pela mosca do estábulo.
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Evolução, certamente esta é a palavra que melhor 
define a 10ª edição do Simcafé. O número recorde 
de público e de expositores, grande volume de 

negócios, lançamento do Cappuccino Senhor Café e a 
realização de duas seletivas de campeonatos de barismo, 
comprovam isso.

Os três dias no mês de abril foram intensos na Alta 
Mogiana. Durante este período passaram pelo evento 
aproximadamente 3 mil pessoas, número 20% maior que 
a edição de 2017, um verdadeiro recorde. Esse público 
focado encontrou muita informação, oportunidades 
comerciais e novidades, tudo proporcionado pela Cocapec 
através de seus 90 fornecedores presentes, que expuseram 
o que há de melhor para o setor e que já está disponível na 
cooperativa. O resultado foram stands e corredores sempre 
movimentados. 

As diversas condições especiais para aquisição, incluindo a 
de troca de café, principalmente no espaço de máquinas 
e implementos, atraíram muitos cooperados e um grande 

volume de negociações foi registrado, mostrando que os 
produtores estão em uma busca contínua de modernização 
de sua atividade. É o caso de Salvador Gervásio, do 
município de Ibiraci/MG. “Dei uma circulada e fechei 
negócio, comprei uma roçadeira, aproveitei a troca, foi 
muito bom”. O cooperado de Claraval/MG, Cássio Augusto 
Cintra Toledo, gostou da variedade de produtos. “Tem 
muita coisa nova, muito produto interessante e que ajuda 
na produção, estou negociando” disse ele. Luidy Pedro 
Carrijo Marçal Ibiraci/MG, mostrou muita empolgação 
com o evento “Tá show de bola, apesar do preço do café 
não estar dos melhores, mas a variedade tá ótima, comprei 
um veículo e um maquinário que estávamos precisando, o 
atendimento também foi muito bom”.

10º Simcafé registra aumento 
de 20% no público e bate recorde

O movimento foi intenso no espaço de 
máquinas e implementos.



23R E V I S T A  C O C A P E C  -  M A R / A B R / M A I  2 0 1 8

Como o objetivo principal do evento é a difusão de 
conhecimento, a programação de palestras não deixou a 
desejar. Ao todo foram 4, que abordaram temas variados e 
pertinentes a realidade atual como: Perspectiva do Clima 
para a Safra 2018/19 e sua Tendência para 10 anos (Prof. 
Molion); Administrando Gerações (Juscelino Neves - com 
apoio do Sescoop/SP); Macroeconomia e Mercado de Café 
(César de Castro) e A Força do Entusiasmos (Prof. Gretz). 
Esta última teve o maior público com mais de 500 pessoas. 
Além disso, dois workshops de fornecedores reforçaram os 
seus respectivos produtos/serviços.

Mas este Simcafé foi marcado por uma grande novidade, 
o lançamento do Cappuccino Gourmet Senhor Café. 
O sucesso foi total, a cafeteria, que já é o ponto de 
encontro tradicional, ficou ainda mais cheia com todos os 
participantes desejando experimentar este novo sabor. 

Colaborador mostra detalhes de 
maquinário para os cooperados.

A Cafeteria Senhor Café foi novamente o ponto de 
encontro do evento.

O presidente da Cocapec Carlos Sato discursa 
na cerimônia de abertura. 

O público também veio atrás de informação e 
conhecimento e aproveitou as palestras e workshops.



CAPA

24 R E V I S T A  C O C A P E C  -  M A R / A B R / M A I  2 0 1 8

O local ainda serviu o tradicional espresso e também o 
café gelado, sensação de muitos anos.

A cerimônia de abertura novamente foi bastante 
prestigiada por importantes nomes da cafeicultura, 
política e cooperativismo. Além da diretoria da Cocapec 
estiveram presentes o Superintendente do Sescoop/
SP,  Aramis Moutinho Júnior; o Presidente do Conselho 
Administrativo do Sicoob Credicocapec e Coordenador 
do Conselho Nacional do Café (CNC),  Maurício Miarelli; o 
Coordenador das Câmaras Setoriais, Alberto Amorim que 
representou o secretário de agricultura do Estado de São 
Paulo, Francisco Jardim; o Presidente do Sindicato Rural de 
Franca e  Presidente da Fundação do Café da Alta Mogiana, 
José Henrique Mendonça; o Presidente da OCB,  Márcio 
Lopes de Freitas; o Chefe de gabinete do prefeito de 
Franca Gilson de Souza,  Orivaldo Donzelli; o Presidente da 
AMSC,  Márcio Luiz de Palma Rezende; o Diretor da CATI-
EDR Franca,  Pedro Avelar; o Vereador de Franca, Adermis 
Marini e o Presidente da ACIF e do cordenador do G6, 
Dorival Mourão Filho.

O presidente da Cocapec, Carlos Yoshiyuki Sato, fez uma 
retrospectiva para relembrar a história do Simcafé. “O 
Simcafé foi originado a partir do Dia de Campo, realizado 

Oficina de chaveiro do Fussol foi um sucesso.

No 1º dia Prof. Molion fala 
sobre as Tendências do clima.

No stand da Bioisca os visitantes 
souberam mais sobre o Ciclo de 

Sustentabilidade Cocapec.

A Associação Florestal distribuiu mudas 
nativas para incentivar a recomposição.
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entre 1998 e 2008, a partir daí diagnosticamos que o 
formato deveria mudar, e assim, em 2009 aconteceu 
a primeira edição do Simcafé. A evolução foi visível a 
cada ano, e isso muito se deve ao desenvolvimento 
da nossa cafeicultura, apoiada pela cooperativa, que 
sempre proporcionou este crescimento”. O simpósio 
compõe hoje o Ciclo de Sustentabilidade Cocapec, pois 
é uma ação completa que aborda diferentes assuntos 
que fundamenta esta plataforma. Alberto Amorim, foi 
o portador das palavras do secretário de Agricultura do 
Estado de São Paulo, Francisco Jardim, o qual representou. 
“Mais uma vez é um prazer estar aqui e ver a continuidade 
e o fortalecimento do evento. Isso aqui é prova da força 
que tem o produto paulista. Novamente a Cocapec faz um 
belíssimo evento”. O presidente da OCB, Márcio Lopes de 
Freitas, cooperado número 6, trouxe uma reflexão sobre 
o cooperativismo. “O cooperativismo tem uma força 
social muito grande, temos que ter orgulho, porque isso 
faz diferença. Temos que ter confiança, pois isso é o que 
constrói o futuro. Vale a pena cooperar, vale a pena estar 
juntos e saber nos organizarmos”.

Os cooperados também falam sobre suas impressões do 
evento. Gabriel Queiroz Limonti elogia a organização.“ Está 
tudo muito bom, participei das palestras, está muito bem 
organizado, a Cocapec está de parabéns”. Em sua primeira 
vez no Simcafé a pecuarista Elaine Aparecida da Cunha se 
diz encantada. “É uma feira bem completa, a impressão 
que tive foi ótima, muitas empresas e isso facilita na hora 
de uma pesquisa” finaliza. 

O Fundo Social de Solidariedade de Franca, o Fussol, 
também teve um espaço para mostrar seu artesanato, 
e ofereceu uma oficina gratuita de chaveiros para as 
mulheres.

No 2º dia Cesar de Castro falou sobre Mercado de Café.

O auditório ficou lotado 
para ouvir o prof. Gretz 
falar sobre A Força do 
Entusiasmo.

Profissionais do setor de 
café explicaram um pouco 

do seu trabalho.

A futura geração de cooperados já participa do Simcafé.
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Simcafé é palco de pré-seletivas de 
Campeonatos Brasileiros de Barismo 

A Cocapec, com o apoio da AMSC, trouxe pela primeira 
vez à Alta Mogiana duas pré-seletivas dos Campeonatos 
Brasileiros de Barismo, realizado pela Associação Brasileira 
de Cafés Especiais (BSCA, sigla em inglês), o CupTasters e 
o Brewers. 

Esta é a primeira vez que a BSCA acompanha as etapas 
regionais, de acordo com Juliana Amaral Roque, 
Relações Institucionais da BSCA. “Até hoje os nossos 
acompanhamentos foram só de fase nacional, não 
havíamos ainda trabalhado com as seletivas. Recebemos 
a proposta e avaliamos, e estamos participando juntos, 
esta foi a primeira e foi incrível. O objetivo é aumentar 
o nível das fases nacionais, para que tenhamos mais 
competitividades da participação brasileira nos mundiais. 
Então, o resultado  foi muito satisfatório.”

As disputas reuniram profissionais de todo o país, mas para 
a alegria regional, os primeiros colocados de cada categoria 
foram daqui, são eles: André Luis Ribeiro (CupTasters) 
e Anderson Minamihara (Brewers). André, apesar da 
experiência de 17 anos, falou sobre o alto nível da prova. 
“A dificuldade foi muito grande, a organização escolheu 
muito bem os cafés, as nuances, acidez e corpo foram 
muito parecidas, em nenhuma eu tinha absoluta certeza”. 
Ao ser questionado sobre se faria alguma preparação para 
etapa nacional ele respondeu sem medo, “não farei nada, 
assim como foi aqui vou tentar a sorte de novo”.

Com uma postura diferente, Anderson pretende investir 
para a próxima fase. “Vou contatar campões mundiais, 
fazer algumas viagens, ir para fora para buscar experiência 
para poder ganhar”. Ele reforçou ainda que ficou muito 
feliz pela conquista.

A Cocapec agradece as empresas expositoras pela 
confiança, aos cooperados pela presença e participação 
e a todos os colaboradores diretamente envolvidos e os 
demais que permaneceram na cooperativa permitindo a 
continuidade dos serviços prestados. Até a 11ª edição.

As principais concessionárias de veículos da região 
também marcaram presença.

O Cappuccino Senhor Café foi o grande 
protagonista da cafeteria este ano.

Corredores ficaram cheios durante todo o período.
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Além do vencedor, o CupTasters classificou os outros 3 
finalistas para a etapa nacional. Já o Brewers, o campeão 
e os outros 2 mais bem colocados, também garantiram a 
vaga.

As competições agitaram os 3 dias de Simcafé, e um 
grande público acompanhou ao vivo as provas. A maioria 
estava assistindo pela primeira vez. No CupTasters, o 
desafio foi encontrar uma xícara diferente, entre 3 opções, 
e fazer isso em 8 conjuntos, no menor espaço de tempo. Já 
no Brewers, os baristas escolhiam um método de extração 
e preparava a bebida que foi avaliada por 3 jurados. 

O Q-grader da Cocapec, Higor Brotifixi de Morais, fez uma 
avaliação da ação. “Fiquei muito satisfeito, foi a primeira 
vez que fizemos e deu tudo certo. A parte de preparação 
foi bem tranquila, e ocorreu tudo conforme o planejado. 
No caso CupTasters definimos uma estratégia de ir 
dificultando os cafés, e na final foi mais difícil. Acho que 
para a região dá uma visibilidade importante, e incentiva 
o pessoal a participar e a treinar, pelo nível dos finalistas 
vamos para o nacional com boas condições”. Higor falou 
também do futuro do evento. “Acredito  que é o primeiro 
de muitos, as pessoas gostaram bastante, tanto quem 
participou quanto quem acompanhou, e muitos me 
abordaram para entender melhor, porque isso é novo, foi 
realmente um sucesso”.

A ação demonstra que o empenho da Cocapec em 
trabalhar o seguimento de cafés especiais e valorizar todos 
que nela atuam.

No Brewers, os competidores escolheram diferentes 
técnicas para a extração dos cafés.

A cada fase, o nível de dificuldade da prova era elevado no CupTasters.

Jurados avaliam o preparo dos baristas no Brewers.

O público acompanhou de perto as disputas.

Anderson Minamihara, campeão do 
Brewers, e os outros 2 classificados.

Andrezão, campeão do CupTasters, com os 
outros 3 classificados.

Veja os classificados:

CupTasters
1º - André Luis Ribeiro 
2º - Alberto Dias
3º - Leandro Salles
4º - Carlos Henrique da Silva

Brewers
1º - Anderson Minamihara
2º - Lucas Rodrigues
3º - Lucas Salomão
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Dia de Campo do Procafé atrai 
mais de 800 pessoas em Franca

A Fundação Procafé realizou em maio o 3º Dia de 
Campo na cidade de Franca/SP e atraiu mais de 
800 pessoas.

A dinâmica foi a mesma dos anos anteriores, com a 
formação de vários grupos que se intercalaram para 
visitar as 6 estações montadas na Fazenda Experimental 
da cidade. 

Nestes locais foram apresentados os seguintes temas:

- Resposta ao esqueletamentode  variedades;
- Adubação nitrogenada de lavouras podadas;
- Problemática de nematoides e sistemas alternativos 
de produção de mudas de café;
- Seleção de linhagens de café Bourbon para o 
desenvolvimento de novas cultivares;
- Pontos de variabilidade nas análises de solo;
- Ciclo de Sustentabilidade Cocapec: método de 
aplicação Biosica.

A Cocapec é apoiadora do evento desde a primeira 
edição, que aconteceu em 2016. Em todas as 
oportunidades montou um espaço para receber os 
visitantes e mais uma vez foi um sucesso. No local 
foi servido café espresso e o grande lançamento do 
ano o Cappuccino Senhor Café. Além disso, a Biosca 
apresentou os métodos de aplicação do produto, 
que posteriormente foi complementado em uma das 
estações no campo. A Associação Florestal também 
marcou presença com informações importantes sobre 
o trabalho que desenvolve. As máquinas  de varrição 

O espaço da Cocapec foi um dos mais movimentados durante o evento

Cerca de 800 pessoas percorreram as lavouras da 
Fazenda Experimental.

O espaço da Cocapec foi o ponto de encontro do evento.
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e rastelo, projetos da Cocapec, também estiveram 
em exposição e profissionais do setor explicaram os 
detalhes de cada implemento, fazendo assim um 
relevante contato comercial.

A cerimônia de abertura contou com nomes 
importantes da cafeicultura regional e nacional e 
também personalidades políticas. O presidente Carlos 
Yoshiyuki Sato, representou a Cocapec e destacou em 
seu discurso a importância do trabalho do Procafé. “O 
Procafé desenvolve aqui uma pesquisa aplicada junto 
ao campo, e isso é excelente, pois os nossos produtores 
têm a sua disposição estudos sobre manejo e variedades, 
específicas para a nossa região e podem utilizar. A 

Pontos de variabilidade nas análises de solo 
foi uma das estações.

Um formigueiro vivo, levado pela Bioisca, atraiu a 
curiosidade dos visitantes.

No evento aconteceu a ação “Sabor da Colheita”, 
que simbolizou o início dos trabalhos na região.

O presidente da Cocapec, Carlos Sato, 
participou da cerimônia de abertura ao lado 
de importantes nomes da cafeicultura e da 
política regional.

Em um formigueiro real, os profissionais da Bioisca 
mostraram a forma correta de aplicação.

Cafés espresso e cappuccino foram a 
sensação no stand da Cocapec.
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Cocapec apoia há muitos anos este trabalho, vê que 
a Fundação traz muito desenvolvimentos para a Alta 
Mogiana”, finaliza.

Além da Cocapec, muitas entidades prestigiaram 
o evento como a Prefeitura Municipal de Franca, 
AMSC, CATI e empresas do agronegócio que também 
montaram stands para mostrar seu trabalho aos 
visitantes.

A Cocapec levou um trator Agrale e implementos 
de fabricação própria para exposição.

Marcelo Jordão Filho fala sobre a adubação 
nitrogenada em lavouras podadas.

O pesquisador J. B. Matiello falou sobre a 
problemática de nematoides.

Produtores conferem de perto o resultado dos 
experimentos da Fundação Procafé.

A Bioisca mostrou o método de ação do produto.

Produtores ouvem sobre resposta ao 
esqueletamento de variedades.

Profissionais do IAC apresentam o estudo sobre 
a Seleção de linhagens de Bourbon para o 

desenvolvimento de novas cultivares.
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Risco na produção e aquisição de 
compostos orgânicos de origem incerta

O reaproveitamento de resíduos é uma estratégia 
fundamental para solucionar um dos maiores 
problemas ambientais da atualidade, a 

quantidade de lixo gerado e sua correta destinação. A 
compostagem é considerada alternativa sustentável, 
simples, eficaz e que atende a legislação ambiental 
em vigor – a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
12.305/2010), que regulamenta o tema no país. Porém, 
este tipo de atividade gera potencialmente vários tipos 
de impactos ambientais entre eles: contaminação de 
águas pluviais e do lençol freático, geração de resíduos 
sólidos e geração de odores.

Existe uma legislação ambiental no âmbito estadual e 
federal que visa regulamentar e fiscalizar este tipo de 
atividade, visto que é comum a prática clandestina 
de processos de compostagem, uma vez que nos 
empreendimentos agrícolas é rotineiro a geração de 
resíduos orgânicos (palhada, esterco, cama de frango, 
dentre outros). Para exercer este tipo de atividade é 
necessário realizar o licenciamento ambiental junto ao 
órgão competente (Resolução CONAMA 237/1997 e 
Deliberação Normativa - DN 217/2017), que em Minas 
Gerais é realizado pela SUPRAM (Superintendência 
Regional do Meio Ambiente) e em São Paulo, pela 
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

O empreendimento que visa este fim deve possuir um 
rigoroso controle de seus processos, bem como de sua 
gestão ambiental, que inclui os seguintes Programas:

i) Programa de Automonitoramento de Efluentes 
Líquidos e Efluentes Atmosféricos (gases e poeira), 
devendo possuir poços de monitoramento de água 
subterrânea (piezômetros);

ii) Programa de Gerenciamento de resíduos sólidos 
onde se tem o controle da geração e destinação final 
dos mesmos, com emissão de certificado de destinação 
final do produto; 

iii) Impermeabilização do solo no local da 
compostagem; 

iv) Evitar a geração de chorume/lixiviados e odores; 

v) Monitoramento do solo das áreas onde está 
inserida a compostagem. E cumprir o que estabelece a 
Resolução CONAMA Nº 481/2017.

A propriedade que exerce este tipo de atividade sem o 
devido registro e os cuidados ambientais obrigatórios, 
estará sujeita a perdas de selos de qualidade, e 
receberá  notificações sobre as infrações, gerando 
multas altíssimas correndo risco inclusive de embargo 
da propriedade, e o proprietário poderá responder 
civilmente e criminalmente por crimes ambientais.

Vale a pena correr este risco?

Solo sem ideal impermeabilização, com alto risco de 
contaminação do subsolo. 

Captação de água residuária (chorume) sem o 
devido cuidado.

Por:  Setor Técnico Cocapec
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Correção do solo: princípio fundamental 
para o alcance de altas produtividades

Nas diversas regiões cafeeiras do Brasil encontramos 
características diferentes de solo e clima, cada uma 
apresentando pontos favoráveis e desfavoráveis ao 

cultivo do café.

Quando o assunto a ser tratado é o solo, também observamos 
grandes variáveis, principalmente nas características físicas, 
químicas e biológicas. No Brasil, os solos normalmente 
apresentam baixos teores de nutrientes, altos índices de 
acidez, de alumínio nas camadas superficiais, o que dificulta 
o desenvolvimento de raízes das plantas de café. 

Sendo assim, devemos fazer as correções necessárias, 
para que as lavouras neles instaladas se desenvolvam 
com maior potencial, proporcionando ao cafeicultor altas 
produtividades.

Quando falamos em correção, entende-se adicionar ou 
eliminar algo que não está bom. As que devemos fazer 
são a calagem, gessagem e as adubações contendo os 
elementos (macro e micronutrientes) necessários para o 
desenvolvimento e produção das plantas cultivadas.

Neste contexto, para obtermos altas produtividades e 
consequentemente maior retorno econômico, a correção 
do solo se torna uma prática indispensável, mas para 
iniciarmos este processo, o primeiro passo é ter em mãos a 
análise química do solo, para que o profissional mensure a 
quantidade correta do corretivo a ser aplicado.

A CALAGEM consiste na aplicação de material corretivo 
sobre o solo com o objetivo de corrigir a acidez. O corretivo 
mais comum ainda é o calcário, porém, existe outros que são 
utilizados em menor escala como a cal virgem, cal extinta e a 
escória de siderurgia (silicatos de cálcio e magnésio).

Os corretivos de acidez do solo fornecem nutrientes como 
Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) e, reduzem a concentração de 
elementos que, em condições de acidez elevada se tornam 
tóxicos, como Alumínio (Al) e Manganês (Mn). 

A calagem proporciona vários benefícios, ou seja: melhora 
o desenvolvimento radicular e favorece um melhor 
aproveitamento de água e nutrientes existentes no solo; 
aumenta a disponibilidade do Fósforo (P2O5); melhora o 
aproveitamento dos fertilizantes através da elevação do pH 
do solo (Tabela 1); aumenta a disponibilidade de Molibdênio 
(Mo), porém diminui a dos outros micronutrientes; aumenta 
a atividade microbiana do solo acelerando a decomposição 
da matéria orgânica; aumenta as cargas dependentes do pH 
e consequentemente eleva a capacidade de troca de cátions 
(CTC) do solo; favorece as propriedades físicas através da 
adição dos cátions floculantes (Ca e Mg) aos coloides do 
solo. 

Tabela 1.  Estimativa da variação 
percentual na assimilação dos 

principais nutrientes pelas plantas 
em função do pH do solo (PNFCA, 

1974; EMBRAPA, 1980). Estimativa da 
variação percentual na assimilação 

dos principais nutrientes pelas plantas 
em função do pH do solo (PNFCA, 1974; 

EMBRAPA, 1980).

Antonio Carlos 
de Oliveira Cintra 
- Engenheiro 
Agrônomo/
Uniagro e Mestre 
em Ciência do Solo.

Elementos 
pH 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Nitrogênio 20 50 75 100 100 100 

Fósforo 30 32 40 50 100 100 

Potássio 30 35 70 90 100 100 

Enxofre 40 80 100 100 100 100 

Cálcio 20 40 50 67 83 100 

Magnésio 20 40 50 70 80 100 
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Diante de todos os benefícios do calcário, sabemos que 
ele pouco se movimenta no solo, e com isso as camadas 
mais profundas permanecem ácidas, com altos teores de 
alumínio e baixos teores cátions trocáveis. Essas limitações 
químicas no subsolo não permitem que as raízes explorem 
um volume maior de solo em profundidade, reduzindo sua 
capacidade de absorção de água e nutrientes, aumentando 
a sensibilidade das plantas aos efeitos da seca (veranicos).

Com o intuito de melhorar essa camada mais profunda dos 
nossos solos, a GESSAGEM vem como uma prática agrícola 
importante, onde se realiza a aplicação de gesso ao solo, 
com o objetivo de neutralizar o alumínio tóxico adsorvido 
nas argilas, fornecer Cálcio (Ca) e Enxofre (S) para o sistema 
carregar as bases trocáveis (Ca, Mg e k) para camadas 
mais profundas. Por ser mais solúvel em água do que o 
calcário, o gesso apresenta maior mobilidade no perfil do 
solo, promovendo assim maiores efeitos em profundidade, 
porém vale ressaltar que o gesso não corrige o pH do solo.

O gesso agrícola é um sulfato de cálcio, subproduto da 
fabricação de superfosfatos e contém cerca de 30% de 
CaO e 17% de S. Além de fornecer Ca e S, o sulfato liberado 
em profundidade reage com Al formando um composto 
não tóxico às raízes das plantas e ainda melhora a taxa de 
infiltração de água ao longo do perfil do solo em função da 
floculação da argila (melhor estruturação dos agregados).

A utilização do gesso agrícola muitas vezes está associada 
à grande propaganda dos seus efeitos, que muitas vezes é 
superestimada. Para a cultura do café, a aplicação de gesso 
só se faz necessária se, com base na análise de solo da 
camada de 20-40 cm, for constatado teor de Ca2+ inferior 
a 4 mmolc/dm3 e/ou saturação de alumínio acima de 30%. 
Nestes casos pode-se ter efeito positivo na produção do 
cafeeiro. No entanto devemos tomar alguns cuidados para 
a aplicação do gesso:

• O gesso não deve ser utilizado de imediato em solos 
pobres (baixa saturação por bases);

• Como fonte de cálcio e enxofre é uma opção, no entanto 
deve ser levado em conta o seu custo, quando comparado 
com outras fontes disponíveis;

• No plantio, quando se utiliza superfosfato simples ou 
matéria orgânica, não há necessidade de aplicar gesso;

• O gesso mal utilizado acarreta prejuízos, pois leva o Mg e 
o K, nutrientes de alto custo, para camadas mais profundas. 

A: ramo com deficiência de enxofre. B: ramo sadio.

A B

“
”

Quando falamos em 
correção, entende-se 

adicionar ou eliminar algo 
que não está bom
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Cálcio, Magnésio e Enxofre.

Para um bom desenvolvimento e produção, a planta 
do cafeeiro necessita em ordem decrescente dos 
macronutrientes N, K, Ca, Mg, P e S. Observa-se que o Cálcio 
é o terceiro elemento mais consumido pela planta seguido 
pelo Magnésio e Enxofre, no entanto, nas adubações 
que fazemos damos mais ênfase as fórmulas contendo 
NPK. Diante disto, destacamos a necessidade de se fazer 
a correção do solo através da calagem e gessagem, para 
adicionar ao solo as quantidades adequadas de Ca, Mg e S.
O Cálcio em baixo nível no solo, afeta os pontos de 
crescimento da raiz, diminuindo o seu desenvolvimento e 
causando até mesmo a sua morte.

A deficiência de Ca nas plantas ocasiona morte de brotações, 
podendo provocar o perfilhamento das plantas. Por ser 
indispensável para a germinação do grão de pólen e para 
o crescimento do tubo polínico, a sua deficiência ocasiona 
baixa frutificação das plantas e consequentemente menor 
produção, baixa produção de sementes e colapso do pecíolo 
ocasionando queda prematura de folhas. O Ca também faz 
parte da parede das células, tornando a planta mais rígida e 
resistente.

Os sintomas de deficiência de Ca ocorrem inicialmente 
nas regiões mais novas da planta (pontos de crescimento), 
tornam as margens das folhas esbranquiçadas e formam 
folhas novas irregulares. O Ca por ser um elemento imóvel 
na planta, deve ser fornecido de preferência via solo, através 
da aplicação do calcário, que é uma fonte de baixo custo.

O Magnésio faz parte da clorofila e é o elemento que mais 
ativa enzimas na planta, no entanto, a sua falta diminui 
a fotossíntese, a respiração, a produção de carboidratos, 
lipídeos e proteínas e a absorção de nutrientes, 
principalmente o Fósforo. Por ser um elemento móvel na 
planta apresenta deficiência inicialmente nas folhas mais 
velhas, apresentando uma cloroseinternerval. As plantas 
deficientes em Mg mostram um atraso na fase reprodutiva 
e diminui o transporte de carboidratos das folhas paras as 
raízes e frutos. 

O Enxofre também é um elemento muito importante, pois 
faz parte da composição de todas as proteínas e algumas 
vitaminas da planta. Participa ainda na absorção do 
nitrogênio, nas reações da fotossíntese entre outras.

No entanto, devido a grande participação do S nas estruturas 
orgânicas da planta e nas diversas reações enzimáticas, 
a sua deficiência pode trazer prejuízos na produção de 
proteínas, acumulando nitrogênio e diminuindo a produção 
de clorofila, apresentando sintomas como coloração verde 
pálida e até clorose nas folhas novas.

Sabendo-se que a absorção de N e S são dependentes um 
do outro, para a maior eficiência de uso do nitrogênio pelas 
plantas deve-se manter um nível adequado de enxofre no 
solo.

A borda mais clara indica deficiência de cálcio.

Estado avançado de deficiência de magnésio.
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O destaque deste ano foi a unidade de Pedregulho que 
recolheu a metade do total, cerca de 23 mil embalagens. 
As demais cidades também tiveram aumento expressivo. O 
resultado demonstra que o produtor da Alta Mogiana está 
cada vez mais consciente e atentos as ações da Cocapec, 
como também no cumprimento da legislação.

De  acordo com o inpEV  (Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias), o Brasil deve 
recolher em 2018, 44.7 toneladas. Deste volume, 94% 
são recicladas e apenas 9% são incineradas. O material 

Coleta de Embalagens Vazias 
tem aumento de 65%

Coleta Itinerante de Embalagens Vazias faz parte do 
Ciclo de Sustentabilidade Cocapec, e este ano recolheu 
mais 46 mil materiais, um aumento de 65% em relação 

ao ano passado. A ação aconteceu em abril em 4 cidades, 
Capetinga/MG, Claraval/MG, Ibiraci/MG e Pedregulho/SP. 

Os produtores de Franca/SP realizam a entrega diretamente 
na ARPAF (Associação das Revendas de Produtos Agrícolas 
de Franca), durante todo o ano. Vale lembrar que a instituição 
também é parceria na coleta, assim como a Central de 
Recebimento de Embalagens de Ituverava/SP.

Coleta em Capetinga/MG recolheu 7.425 embalagens.
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recolhido vira matéria prima para novas embalagens de 
defensivos, conduítes e dutos, tubos para esgoto, caixa de 
bateria automotiva, entre outras.

A entidade possui 4,9 mil recebimentos itinerantes, como 
este que a Cocapec realiza. E para reconhecer este trabalho, 
a inpVE estabeleceu desde de 2008 o Dia do Campo Limpo, 
comemorado em 18 de agosto e a cooperativa já recebeu a 
premiação em diversas oportunidades.

A Coleta de Embalagens Itinerante viabiliza ao produtor 
rural cumprir com a legislação, pois concede a ele todo 
o suporte necessário para que isso ocorra. Esta logística 
reversa cria uma consciência ambiental e econômica, 
fazendo com que sua produção seja cada vez mais 
sustentável.

Pedregulho/SP foi o 
município que mais 

arrecadou embalagens, um 
total de 23.216.
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Cocapec e Valoriza 
10 anos de relação comercial

Em 2018, a Valoriza comemora seus 30 anos e uma 
década de relação comercial com a Cocapec.

Sabemos que para um relacionamento comercial 
saudável é preciso foco nos objetivos e muito trabalho. 
Por isso, realizamos nos dias 15 e 16 de maio, um 
encontro com as equipes técnicas da Cocapec e Valoriza, 
afim de trocar experiências sobre a cultura do café e 
novas tecnologias. 

No primeiro dia foi realizado um Tour Técnico em 
Patrocínio/MG, região com grande produção de café, 
nos produtores que utilizam de forma continuada 
o Fertilizante Forte OM, eles também realizam área 
comparativa com outros adubos e fontes de matéria 
orgânica, são eles: Luiz Castagine, Jefferson Junior 
Rossi e Dirnei de Barros. Nas áreas onde foi utilizado 
o Fertilizante Organomineral Forte OM a equipe 
pôde observar em lavouras de plantio e em produção 
algumas vantagens do uso do Forte OM como: liberação 
gradativa, facilidade de manejo e aplicação, número de 
aplicações reduzidas, fornecimento de Matéria Orgânica 
nobre juntamente com macro e micronutrientes, o que 
proporciona uma nutrição mais equilibrada.

No mesmo dia, a equipe visitou a Indústria da Valoriza 
Fertilizantes em Uberlândia/MG, e puderam conhecer 
os investimentos realizados para atender as normas 
de segurança ambientais, a fim de preservar o meio 
ambiente e atender os cooperados de forma eficaz. 
Observaram também as melhorias técnicas realizadas 
na produção dos fertilizantes, a novidade é que além 
dos todos os nutrientes mais ácidos orgânicos e 
aminoácidos, os fertilizantes virão com bacillussubtilis e 
Bacilluslicheniformis. Essas tecnologias são implantadas 
com o intuito de otimizar a adubação, reduzir a 
população de nematoides, sendo uma ferramenta para 
uma agricultura mais sustentável.

No dia 16 de maio, os agrônomos da Cocapec 
participaram de uma aula técnica com o Professor Dr 
Hamilton Seron Pereira – UFU (Universidade Federal 
de Uberlândia), responsável pelas disciplinas Adubos 
e Adubação e Fertilidade do Solo, formado pela Esalq/
USP com mestrado e doutorado pela mesma, também 
possui pós-doutorado pela Universidade da Flórida. 

Ficou comprovado que uma nutrição equilibrada 
reduz a quantidade de doenças e pragas na lavoura e, 
consequentemente, o aumento na produtividade. 

Portanto, o uso do Forte OM Valoriza se torna uma 
ferramenta muito importante para o produtor 
superar as oscilações de preço do café e melhorar sua 
rentabilidade. 

Fertilizante Organomineral Forte OM  
Mais que nutrir é ir além.

Equipe técnica da Cocapec visita a fábrica da Valoriza 
Fertilizantes em Uberlândia/MG.

Comitiva conhece o novo sistema de armazenagem em 
baias de adubo organomineiral. 

O grupo visitou três campos de organomineral em 
diferentes estágios de produção.
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A  
cafeicultura na área de atuação da Cocapec é 
propícia a mecanização em praticamente em 
todas as etapas. No entanto, é durante a colheita  
que o uso de maquinários se intensifica, gerando 

uma necessidade por capacitação e aprimoramento.

Atentos a isso, a cooperativa e o Senar/MG disponibilizaram 
aos produtores diversas formações para atender esta 
necessidade. De março até agora, foram realizados 10 
cursos voltados para a formação profissional nas cidades 
mineiras de Ibiraci, Capetinga e Claraval. Os cafeicultores 
destas localidades se capacitaram em operação de trator 
com implemento, manutenção de colhedora, operação de 
roçadeira, manutenção de trator entre outros.

Mas, a agenda do trimestre também realizou curso na área 
de promoção social e pecuária. Entre eles o de pintura em 
tecido, bordado em pano xadrez e o de beneficiamento de 
verduras e legumes, em que os participantes aprendem 
técnicas para conservar os alimentos, limpeza correta, 
destinação de resíduos e preparo para comercialização. Já 
voltado a criação animal aconteceu o de práticas sanitárias 
para os bovinos leiteiros.

Durante todo o ano, a Cocapec realiza gratuitamente 
diversos cursos gratuitos para os seus cooperados e 
demais produtores rurais da região. Para isso, em muitas 
oportunidades, com parcerias com o Senar/MG e Sescoop/
SP.

Fique atento aos meios de comunicação da Cocapec como 
site, What’sApp (16) 9 9217-6516 e cartazes para saber 
mais sobre os próximos cursos. Em caso de dúvidas veja os 
contatos abaixo:

Geral: (16) 3711-6285 – Driely
comite@cocapec.com.br

Cursos Senar/MG:

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

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

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

Capacitações Cocapec e Senar/MG 
preparam produtores para a colheita

Em Ibiraci/MG aprenderam como operar e fazer a 
manutenção de trator com implemento agrícola.

Curso de aplicação tratorizada de defensivo em Claraval/MG.

Lindos trabalhos saíram do curso de pintura em tecido em Ibiraci/MG.
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E
ram 8 horas da manhã do dia 17 de março, um 
sábado ensolarado, quando o salão principal 
do hotel Dann In em Franca/SP começou a ficar 
movimentado. Rapidamente dezenas de rosas 

foram se espalhando pelo local, e isso já sinalizava que este 
dia seria mais que especial, pois estava começando o 11º 
Encontro de Mulheres Cooperativistas. 

Cooperadas, esposas e filhas de cooperados, e 
colaboradoras já chegavam com um grande sorriso e um 
olhar de expectativa. Era possível perceber a ansiedade no 
rosto de cada uma. Para recepcioná-las um delicioso café 
da manhã já as esperava, e começava ali a integração.

A diretoria da Cocapec fez questão de comparecer 
completa, com os seus três membros, pois este foi o último 
evento da formação, liderada por Maurício Miarelli. Ele,  
em seu discurso, ressaltou a importância de um maior 
envolvimento com cooperativa. “A Cocapec precisa da 
participação de todos, das cooperadas, cooperados, 
filhos e filhas, todo mundo, pois o nosso negócio é muito 
grande, temos milhares de donos, e só funciona se houver 
comprometimento. Nos ajudem a reforçar isso em suas 
casas”, recomendou Miarelli. As palavras do diretor Carlos 
Sato também foram nesta linha, ele destacou a necessidade 
de ter mais mulheres na governança da Cocapec. “A mulher 

Um dos momentos mais emocionantes foi a apresentação do 
Centro de Voluntários da Saúde de Franca.

Muita emoção e aprendizado no 
11º Encontro de Mulheres Cooperativistas

O dançarino Diogo Lemos fez a mulherada tirar o 
pé do chão com um aulão de zumba.

A diretoria da Cocapec, ainda com a formação 
anterior, e a diretora do Sicoob Credicocapec, 

deram as boas-vindas as mulheres.
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é mais detalhista, tem um outro olhar, e isso é importante e 
faz toda a diferença em uma administração moderna”. 

O também diretor Alberto Rocchetti Netto iniciou 
relembrando um fato triste, a morte da vereadora carioca 
Marille Franco. Rocchetti destacou sua origem humilde que 
com muita determinação ela chegou longe, mas teve a vida 
interrompida de forma brutal. Ele convidou a todas para 
refletirem sobre isso e deixou um conselho, “aproveitem 
o dia, se vocês saírem daqui um pouco melhor do que 
chegaram nós atingimos o objetivo, e não se esqueçam de 
comentar em casa tudo que foi aprendido”.

Já a diretora financeiro Ednéia Brentini de Almeida, do 
Sicoob Credicocapec, parceria da Cocapec na realização do 
evento, comentou sobre a diferença que uma cooperativa 
faz dentro de uma sociedade. “Uma pesquisa da OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras), comprova 
que nos municípios em que existem cooperativas o IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) é superior dos 
que os que não possuem nenhuma. Esse fato se deve 
pelo desenvolvimento econômico de uma cooperativa, 
pois tudo é voltado para a própria comunidade, como os 
serviços prestados, a geração de emprego, as ações sociais, 
e tudo isso faz muita diferença” finalizou Edinéia. 

Em seguida, para dar ainda mais energia, uma super aula de 
dança com o professor Diogo Lemos colocou todo mundo 
para mexer. 

A nutricionista Virgínia Nery abordou o tema “A Evolução 
do Hábito Alimentar” e deu inúmeras dicas para comer 
bem e de forma prazerosa, sem descuidar da saúde. 

O Centro de Voluntários da Saúde de Franca foi responsável 
por um dos momentos mais emocionantes do Encontro. A 
equipe falou sobre o lindo trabalho que realizam dentro 
do Hospital do Câncer de Franca, e todas as formas de 
colaboração com a instituição. Para completar a Drª. Viviane 
Mendes conversou sobre o “Atitudes para Prevenção do 
Câncer de Mama”.

Momentos para reflexão não faltaram no Encontro de Mulheres.

 As mulheres foram estimuladas a realizar uma auto 
avaliação através de exercícios de coaching.

Dicas valiosas sobre alimentação saudávelforam 
apresentadas por uma nutricionista.

Informações sobre o câncer de mama nunca é demais e 
também não faltaram nesta 11ª edição.

Marco Meda, com “O Grande Propósito da Vida” provocou um 
misto de sentimentos nas participantes.
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Opiniões

A Mostra de Talentos apresentou trabalhos de muita beleza e sabor.

Colaboradores da Cocapec e Sicoob Credicocapec entregam as doações 
ao Centro de Voluntários da Saúde de Franca.

No final, elas ainda tiveram energia para uma “ola”, encerrando o 11º 
Encontro de Mulheres Cooperativistas com alto astral.

Como já é de costume, o Encontro sempre traz uma 
palestra central que sempre faz as mulheres refletirem. E o 
responsável por este momento em 2018 foi Marco Meda, 
com “O Grande Propósito da Vida”, e ele trouxe muita 
emoção e transformação para as mulheres, estimuladas as
pensarem sobre suas vidas e traçar objetivos, através de 
atividades e preenchimento do “Radar das Percepções”. 

O ambiente ficou ainda mais gostoso com uma elegante 
apresentação musical que aconteceu durante o almoço 
e ao final do evento, proporcionando um clima muito 
agradável.

Além disso, as habilidades das mulheres foram novamente 
valorizadas na “Mostra de Talentos”, e três participantes 
levaram seus produtos, uma com belos quadros, deliciosos 
doces e lindas lingeries e comercializaram no local.

O valor arrecadado com as inscrições foi revertido na 
compra de 87 latas do complemento alimentar Nutrimax, e 
doados ao Centro de Voluntários da Saúde de Franca.

Dinair Silverio da Silva, de Ibiraci/MG, esposa de cooperado, 
é sempre presença garantida no evento. “Procuro participar 
de todos, eu gosto bastante. Hoje a palestra do Meda foi 
muito boa, ele falou coisas para gente mudar a nossa vida. 
Adorei tudo, as camisetas rosas ficaram lindas”.

Vera Lúcia Hecher, de Franca/SP, é esposa de cooperado, já 
participou de todas as edições do Encontro de Mulheres 
e inclusive foi uma das homenageadas em 2017 pelo 
seu comprometimento. “É uma delícia, fazemos muitas 
amizades, nos falamos no What’sApp, uma telefona para 
outra. E hoje mesmo já conheci muita gente. Na minha 
casa, todos sabem este dia é meu, é muito gostoso”.

Luiza Helena Borges, de Franca/SP, é cooperada, já 
participou de vários Encontros. “Acho muito gostoso, muita 
gente diferente, é uma reunião de amigos, fazemos novas 
amizades, eu gosto muito. A gente sempre leva algo para 
casa, e muita coisa é possível aplicar no dia a dia.  Gostei 
muito da palestra da nutricionista, sobre assuntos que não 
paramos para pensar mas que são importantes. O Meda, 
muito alegre, extrovertido, que fala coisas que precisamos 
ouvir e deixa a turma muito animada, é bom sempre pensar. 
Sempre trago minha filha e a gente curte em família”.
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Valores referente ao mês de Junho de 2018

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

Sulfato de Amônio T R$ 970,00 R$ 1.070,00  2,11  2,33 

Ureia T R$ 1.500,00 R$ 1.520,00  3,26  3,30 

Super Simples Gr T R$ 980,00 R$ 1.015,00  2,13  2,21 

Cloreto de Potássio Gr T R$ 1.542,00 R$ 1.622,00  3,35  3,53 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.310,00 R$ 1.450,00  2,85  3,15 

Nitrato de Amônio T R$ 1.150,00 R$ 1.299,00  2,50  2,82 

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$ 28,54 R$ 11,42

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

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

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

ALTACOR 35 WG 0,09 R$ 1.178,00 R$ 106,02

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

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

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

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

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

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

BORAL 500 SC 1,5 R$ 114,80 R$ 172,20

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

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

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

CLORIMURON NORTOX 0,1 R$ 68,00 R$ 6,80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GLIFOSATO - ATANOR 3 R$ 11,50 R$ 34,50

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

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

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

IHAROL 1 R$ 11,10 R$ 11,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANZATE 4,5 R$ 19,76 R$ 88,92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIER WG 1 R$ 115,30 R$ 115,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAPP QI 2,5 R$ 15,62 R$ 46,86
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Fonte: Esalq/BM&F

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

2014 2015 2016 2016 2018

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

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

 2017 2018

R$ US$ R$ US$

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

Fevereiro 508,65 163,98 438,33 135,18

Março 485,92 155,46 429,82 131,18

Abril 467,63 148,96 430,71 126,39

Maio 455,69 142,04 451,02 124,03

Junho 445,85 135,27

Julho 451,90 141,28

Agosto 458,77 145,63

Setembro 453,46 144,61

Outubro 445,95 139,61

Novembro 452,88 138,96

Dezembro 447,36 135,78

Média Anual 465,69 146,05 439,26 131,18

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

Média mensal do preço* de Milho

 2017 2018

R$ US$ R$ US$

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

Fevereiro 36,21 11,67 34,76 10,72

Março 33,77 10,80 41,37 12,62

Abril 28,32 9,02 39,92 11,72

Maio 27,76 8,66 42,69 11,73

Junho 26,75 8,12

Julho 26,33 8,23

Agosto 26,67 8,46

Setembro 29,11 9,28

Outubro 31,26 9,78

Novembro 31,75 9,74

Dezembro 32,38 9,83

Média Anual 30,52 9,57 38,29 11,40

Fonte: Índice Esalq/BM&F

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

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

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

2018 278 225 178 35 23 739

Média Mensal 340,0 199,3 205,2 39,7 48,0 37,5 0,0 17,5 18,5 143,5 205,5 246,5

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

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

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

2018 470 244 146 23 19 902

Média Mensal 393,0 196,7 201,0 17,3 40,3 86,0 0,0 17,5 2,5 233,0 191,5 193,5

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

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

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

2018 345 195 169 53 36 798

Média Mensal 391,3 189,3 253,0 53,3 64,7 80,0 0,0 11,0 31,0 151,0 253,5 326,5

Fonte: Esalq/BM&F

2014

2015

2016

2017

2018

Índices pluviométricos* - Últimos 3 anos

*(Dados em milímetros obtidos na Cocapec Matriz (Franca/SP), Núcleo Cocapec Capetinga/MG e no Sítio Santo Elias em Ibirac/MG)
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No dia 19 de abril a Ocesp realizou sua Assembleia Geral 
Ordinária e, além de aprovar as contas do exercício 

de 2017, elegeu novos conselheiros para a instituição e 
também para o Sescoop/SP. O vice-presidente da Cocapec, 
Alberto Rocchetti Netto, foi eleito para o Conselho Fiscal do 
Sescoop/SP. De acordo com Rocchetti, “é muito importante a 
nossa cooperativa ter um representante em uma instituição 
como essa, pois mostra a força da Cocapec no ambiente 
cooperativista”. Ao seu lado estará Luiz Eduardo Zaccharias 
da Uniodonto Paulista e Eduardo Ernesto Chinaglia da 
Unimed Leste Paulista. Esta formação tem mandato até 
2022.

Alberto Rocchetti é eleito 
conselheiro fiscal do Sescoop/SP Novos Cooperados conhecem 

o sistema de granelização

Cafés da Cocapec são 
destaque na Agrishow

Devido à grande procura, a Cocapec realizou mais um 
curso de CPC, que ensina os cooperados a operarem 

este programa de computador, desenvolvido pela 
cooperativa, para auxiliar os produtores na gestão dos 
custos de produção do café. Janaina Cintra de Claraval/
MG, está aos poucos colaborando na administração da 
propriedade e informou que o curso foi muito proveitoso e 
irá conseguir colocá-lo em prática. Já César Borges Cintra, de 
Franca/SP, é o responsável pela gestão da propriedade disse 
que resolveu participar do curso para ampliar seu modelo 
sobre custo de produção, e ressaltou que a formação será 
um divisor de águas na gestão, tornando a propriedade 
mais eficiente e sustentável. Está prevista a formação de 
novas turmas no 2º semestre, após a safra.

Gradativamente, a Cocapec vem aumentando seu 
quadro social e recentemente novos produtores 

ingressaram no sistema cooperativista. Após cumprirem as 
formalidades legais para adesão, os agricultores recebem as 
boas vindas do vice-presidente Alberto Rocchetti Netto em 
uma reunião. Na sequência, o grupo conhece as instalações 
da matriz e veem de perto diversos processos que agora 
estarão disponíveis à eles. Na última turma, o que chamou 
mais atenção foi o sistema de granelização, que já se 
prepara para receber a safra deste ano. O armazém, ainda 
vazio, recebe os ajustes necessários, assim como os silos e 
usina de rebenefício.

Curso de CPC forma nova turma

Uma das maiores feiras agrícolas do mundo, a Agrishow, 
aconteceu de 30 de abril a 4 de maio em Ribeirão 

Preto/SP. Novamente os cafés da Cocapec fizeram sucesso 
no evento. Este ano foram 3 pontos de degustação nos 
stands da Agrale, Sescoop/SP e Sicoob. O Senhor Café foi a 
marca escolhida incluindo o cappuccino, o lançamento da 
cooperativa. Entre as pessoas que apreciaram um cafezinho 
estiveram pré-candidatos a cargos políticos na próxima 
eleição.






