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Ser cafeicultor nunca foi tão desafiador como no atual momento em que 
vivemos. Preços baixos e sem perspectivas de reação no curto prazo e uma 
nova safra já despontando, são acontecimentos que exigirá do produtor uma 
melhor gestão para superar este cenário.

Por isso, mais do que nunca, ter o suporte de uma cooperativa como a Cocapec 
faz toda a diferença. E este apoio se dá em vários níveis, começando no processo 
produtivo, fornecendo todas as ferramentas necessárias, como orientação 
técnica, produtos eficientes e disponíveis no período correto, posteriormente, 
fornecendo armazenagem com entrega rápida e segura. Além disso, com a 
instabilidade de elos da cadeia, o papel da cooperativa é fundamental, pois 
busca alternativas e soluções para proteger o cooperado, e resolver todas 
as adversidades da melhor forma possível são essas ações, muitas vezes 
intangíveis, que evidenciam o verdadeiro valor do cooperativismo.

Nesta linha, realizamos com muito êxito a 11ª edição do Simcafé. Vimos famílias 
inteiras percorrendo o recinto, conhecendo produtos e novas tecnologias 
através dos expositores, ampliando conhecimento com as pertinentes palestras, 
além de muitos outros momentos, foi uma verdadeira festa do cooperativismo. 

O termo Serviços Integrados estará cada vez mais presente no vocabulário da 
Cocapec, e se trata de uma rede de ações, sejam elas permanentes ou pontuais, 
realizadas pela cooperativa e que tem como foco o resultado do negócio do 
cooperado. Dentro deste guarda-chuva, podemos destacar no período os 
Dias de Campo, com informações em conjunto com empresas que buscam 
soluções técnicas para o cultivo, e também diversos cursos profissionalizantes, 
com participação gratuita e de qualidade.

Já estamos no período de colheita, momento de maior atenção do produtor, 
pois é o resultado de todo um ciclo de trabalho. Mais uma vez, a Cocapec 
está ao lado de seus associados e coloca à disposição uma moderna e segura 
estrutura de armazenagem, com agilidade de recebimento, com uma média de 
apenas 38 minutos. O nosso competente departamento de café busca sempre 
classificar as amostras com o máximo de rapidez possível para disponibilizar o 
quanto antes os cafés do cooperado ao mercado. Sendo assim, desejamos uma 
excelente colheita a todos.

Em nossa AGO, o cooperado exerceu sua função, opinou e definiu o que 
considerou o melhor caminho para a Cocapec. Esta postura demonstra o poder 
coletivo e a necessidade de estarmos cada vez mais juntos, pois só assim será 
possível enfrentar os períodos de dificuldade.

O valor de uma cooperativa 
em tempos difíceis
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A Conab – Companhia Nacional de Abastecimento – 
realiza anualmente 4 acompanhamentos de safra 
de café com a finalidade de dimensionar o tamanho 

da produção brasileira e com isso, orientar produtores, 
mercados, cooperativas, exportadores, entre outros.

Recentemente, técnicos da entidade juntamente aos da 
Emater/MG se reuniram na Cocapec com o objetivo de 
buscar informações para formar o segundo número Conab 
no ano, com divulgação em maio. Os outros dois serão 
conhecidos em setembro e dezembro.

De acordo com o gerente de desenvolvimento e suporte 
estratégico da Conab/MG, José Henrique Rocha Viana de 
Oliveira, a Cocapec auxilia bastante na formação dos dados. 
“A cooperativa sempre contribui muito, e este é um número 
que temos que informar para a sociedade, baliza mercados 
e ajuda os cafeicultores”.

Os levantamentos da instituição estão cada vez mais 
precisos, o que concede mais credibilidade visto que as 
informações da Conab são oficiais. Sobre isso, José Henrique 
comenta os mecanismos que foram sendo aprimorados ao 
longo dos anos para alcançar este resultado. “Minas Gerais, 
o maior produtor do Brasil, tem 856 municípios, destes 630 

estavam cadastrados como produtores de café, mas muitos 
foram identificados como baixa representatividade. Sendo 
assim, em um trabalho em conjunto com a Universidade 
Federal de Lavras (UFLA), formamos uma nova base 
amostral e começamos a considerar 380 cidades que 
representam 99% da área de produção do estado”.  Ele 
informa ainda que algumas localidades consideradas de 
extrema importância sempre entram no estudo, e que por 
volta de 100 são sorteados. “Analisamos 114 municípios 
divididos por região e expandimos o resultado para todo 
o estado, e dessa forma chegamos bem próximo dos 
números reais”.

O profissional relatou ainda que a Cocapec foi uma das 
primeiras a usar o satélite, e que isso foi um início de um 
georreferenciamento. “Sempre foi fácil saber a produção, 
mas isso [satélite]começou a nos dar certeza da área”.

Vale lembrar que os Acompanhamentos de Safra da Conab 
são disponibilizados no site da Cocapec.

Técnicos da Conab, Cocapec e Emater/MG 
analisam os dados sobre a safra.

Dados da Cocapec e Emater/MG colaboram 
para a precisão dos números da Conab
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Em um ano de tantos acontecimentos como foi 2018, 
manter a cooperativa forte junto aos cooperados 
foi um verdadeiro desafio. No ano passado, fatores 

externos como a greve dos caminhoneiros e eleições 
presidenciais também refletiram nas cotações de café que 
ficaram muito abaixo do esperado, e mais do que nunca 
exigiu que a Cocapec cumprisse o seu principal papel, o de 
apoiar o seus cooperados.

Mesmo diante deste cenário, a Cocapec continuou criando 
oportunidades para ampliar também os resultados 
dos cooperados, através de seu conjunto de SERVIÇOS 
INTEGRADOS. Como consequência conseguiu um 
excelente desempenho com um faturamento 29% maior  
em relação a 2017, chegando aos R$ 763.772.270,00. 

As sobras foram de R$ 16.590.215,00 e, após todas as 
destinações estatutárias, ficou à disposição da AGO o valor 
de R$ 4.001.088,55. A proposta aprovada pelo plenário foi a 
do Conselho Administrativo, divididos da seguinte maneira:
– R$ 2.001.088,55 – Distribuídos aos cooperados (crédito 
em lojas)
– R$ 2.000.000,00 – Para a Reserva Legal
Pela ordem do dia, foi apresentada a Prestação de Contas 

do Exercício de 2018 que engloba o Relatório de Gestão e o 
Balanço Patrimonial. A Auditoria Externa e o Conselho Fiscal 
deram o parecer favorável e declararam que as contas estão 
em perfeita ordem e totalmente em conformidade com a 
legislação, recomendando a aprovação, o que foi feito por 
unanimidade pelo plenário com cerca de 200 cooperados.

Também foram definidos os novos membros para o 
Conselho Fiscal, que terão mandato de um ano, ou seja, até 
a março de 2020.

Veja a formação pela ordem de votos:

– Murilo Rodrigues da Silva
– Juscelino Amâncio de Castro
– João José Cintra

AGO aprova contas de 2018 e 
define objetivos para este ano

O Relatório de Gestão foi 
aprovado por unanimidade.

 Famílias exercendo juntas o espírito 
cooperativista.



7R E V I S T A  C O C A P E C  -  M A R / A B R  2 0 1 9

Todos os temas apresentados durante a AGO foram 
amplamente discutidos pelos cooperados através dos 
Comitês Pré-AGO, que aconteceram em 7 cidades, 
agregando mais de 300 pessoas, mostrando a força e a 
importância de uma sociedade democrática.

Para 2019, a direção da Cocapec definiu os objetivos e 
desafios do ciclo:

- Manter a oferta de cursos de capacitação 
  e treinamentos via parcerias;
- Ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de café
  e fortalecer as ferramentas de liquidez e agregação de
  valor;
- Estimular práticas de sustentabilidade para a 
  Cocapec e cooperados;
- Investir em sistemas de informação para aprimorar os
  serviços prestados e inovar os processos objetivando
  maior segurança e agilidade para o cooperado e a
  cooperativa;
- Viabilizar alternativas às novas necessidades de
   agronegócio café e no fornecimento de insumos;
- Criar ações de estímulo à participação de jovens na
   cafeicultura e na cooperativa.

Vale ressaltar que o apoio ao produtor cooperado é o 
objetivo máximo dos esforços da Cocapec. 

 O presidente Carlos Yoshiyuki Sato inicia a 
AGO 2019.

O contador da Cocapec Marcos Goulart, detalha os dados 
do Relatório de Gestão.

 Representando a PwC Auditores Independentes, Luis Fernando de 
Souza Maranha deu o parecer sobre as contas da cooperativa.

O presidente e vice Ad hoc, escolhidos pelo 
plenário, conduziram as votações.

Durante toda a Assembleia a participação dos cooperados foi ativa, 
e contribuíram para o crescimento da sociedade.

Novos membros do Conselho Fiscal.
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Neste ciclo a Cocapec utilizou uma nova empresa 
para fazer a auditoria, a PwC Brasil. A corporação 
possui mais de 250 mil profissionais espalhados pelo 
mundo todo, e é reconhecida pela qualidade do 
trabalho que realiza. Em sua atuação na cooperativa 
não foi diferente, o que exigiu a colaboração de 
vários setores no fornecimento de informações e 
garantindo assim mais transparência e credibilidade. 

Comitê Ibiraci/MG

Comitê Jeriquara/SP

Comitê Pedregulho/SP

Comitê misto Patrocínio Paulista e Itirapuã/SP

Comitê misto Capetinga e São Tomás de Aquino/MG

Comitê Claraval/MG

Comitê Franca/SP
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Não importa mais qual seja o teu sexo, pois nos dias 
atuais os desafios já não fazem esta diferença. E 
principalmente quando nos referimos ao contexto 

das sociedades familiares num cenário de mercados 
competitivos e economia globalizada.

O que importa entender é que sua maior missão é perpetuar 
uma obra feita com muita paixão, lutas, amor, erros, acertos, 
carisma e visão além do seu tempo. O desafio será ampliar 
este legado mantendo alguns dos valores e princípios que 
originaram o sucesso atual.

Isto implica em compreender que ao papel do 
empreendedor, que realizou a obra de um começo sem 
nada, teu papel é diferente. A você compete a difícil missão 
de tornar-se um continuador, o que também envolve 
desafios e exigências.

É diferente daquele início baseado no esforço conjunto 
e muito trabalho. Agora importa conciliar interesses de 
diferentes vontades e desejos. Importa estar atento às 
novas demandas da empresa e seus mercados. E importa 
manter aunidade de interesses tão díspares como os da 
família, propriedade e gestão.

Exige-se um equilibrista determinado, humilde e 
desprendido. Espera-se alguém que concilie a emoção 
com as razões de cada um. Que tenha lógica onde ela falte 
aos seus sócios não escolhidos. Enfim, que mantenha a 
sensibilidade sem perder o rumo na direção do sucesso.

A partir de agora são mais palpites à ouvir. Muito mais 
contas à prestar e um maior número de interesses para 
agradar.

Carta a um herdeiro (a) sucessor (a)
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E não poderá utilizar o poder patriarcal. Este é de uso 
exclusivo do fundador, que foi, ao mesmo tempo, patriarca, 
detentor da propriedade e grande gestor. Mas esta época 
acabou.

E muitos não entendem isto. Por esta razão esperam 
continuar recebendo mesadas em vez de dividendos. 
Confiam na tolerância paterna quando agora exige-se 
competência. Julgam poder continuar tendo caprichos, 
quando o certo é verificar e desenvolver uma clara noção 
de direitos e obrigações como herdeiro sócio.

Você precisará fazer seus irmãos, cunhados e primos 
entenderem que já não são apenas isto. Até porque 
este lado continuará sendo administrado pelo afeto dos 
almoços de domingo, batizados, casamentos ou enterros. 
O que importa agora é fato novo. E o novo é a sociedade 
herdada. Sócios estes que não tiveram a liberdade da 
escolha mútua. Foram impostos pelo direito e espírito de 
equidade do fundador. Afinal, para ele, pelo menos na 
intenção, “sempre foram todos iguais.”

Eis o desafio que te aguarda. Sem nenhuma espreita ou 
incógnita. Esta será de fato, a nova realidade. 

O que importa agora é descobrir formas para “costurar”
esta sociedade sem perder o afeto dos vínculos familiares.
E não será uma “costura” fácil.

Exigirá muito mais do que conhecimento. Vai demandar 
paciência, capacidade de ouvir e ao mesmo tempo tomar 
decisões no devido tempo. Dar satisfação sem sentir-se 
humilhado. Mas ao contrário, crescer na medida em que 
demonstra sua capacidade de administrar o que não é 
apenas seu.

Respeitar a memória do fundador. Inovar sem desprestigiar 
as ações do passado. Criar uma nova equipe de profissionais 
sem desmerecer os “velhos de casa”. Ganhar poder sem 
precisar destruir os demais. Olhar ao seu redor e conquistar 
o respeito da comunidade. Granjear o reconhecimento de 
fornecedores, clientes e concorrentes.
Ufa! Que desafio.

E já não são mais desafios exclusivos apenas para “machos”. 
É para aqueles que compreenderam que “ser” herdeiro 
pode também implicar em aceitar o desafio de “estar” 
sucessor(a). E saber distinguir a sutil diferença entre estes 
dois papéis.

Recomenda-se ainda que você procure cumplicidade para 
compartilhar as horas difíceis. Elas estão nos Grupos de 
Estudos de Empresas Familiares que reúnem outros, na 

mesma condição. Escolha, entre alguém que você respeite, 
um “tutor” para troca de impressões, dúvidas e orientações. 
Mas saiba que, na maioria das vezes, você estará só. Mas 
para tanto não deve ficar isolado.

E o maior desafio de todos. Qual será?
Conseguir tudo isto sem deixar de ser marido, esposa, 
pai, mãe, amante. Não abandonar as amizades e os bons 
momentos da vida.

Ou seja, em última análise, ser feliz no sentido pleno da 
palavra. E conciliar esta felicidade com o sucesso, tanto 
no plano profissional como pessoal. Estes são os nossos 
sinceros desejos.

Renato Bernhoeft se apresentou no 
último dia do Simcafé 2019 

Vem aí um encontro 
com o futuro do 

Agrocafé. Aguarde!
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A série de reportagens Curiosidades do Agro traz 
as primeiras informações referente ao Censo 
Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017, realizado 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  A 
cada 10 anos o órgão vai a campo conhecer as características 
e a produção de todos os estabelecimentos agropecuários 
do território brasileiro. A coleta aconteceu de outubro de 
2017 a fevereiro de 2018. A seguir, vamos destacar os dados 
disponibilizados sobre a cafeicultura.

O Brasil possui 250 mil estabelecimentos (propriedades 
rurais) cuja a principal atividade é o café. Deste total, cerca 
de 130 mil se concentram em Minas Gerais e São Paulo. Os 
mapas mostram o número de propriedades cafeicultoras 
por município. Quanto mais escuro for o tom de azul, maior 
a quantidade de estabelecimentos. A sugestão é que acesse 
o site www.censoagro2017.ibge.gov.br para ver a cidade 
desejada.

O trabalho do IBGE é de extrema importância pois somente 
com o Censo é possível ter a dimensão real da agricultura 
nacional e a partir disso criar elaborar ações para o 
crescimento e manutenção desta importante atividade 
econômica. 

Curiosidades do Agro: Dados do Café 
no Censo Agropecuário
Fonte: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/resultadosagro):

SP

MG
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Ele é uma das figuras mais emblemática da cooperativa 
e da cafeicultura regional. Tem o chapéu e a barba 
como suas marcas registradas. Faz parte do grupo 

dos 30 homens que fundaram a Cocapec em 1985. Japonês 
de nascença e brasileiro de coração, vamos contar agora a 
incrível trajetória do cooperado Sr. Motomu Shirota. 

Atualmente com 80 anos, Sr. Motomu vive com a esposa, 
SrªYoshiko, em uma propriedade no município de Itirapuã/
SP. Do seu terreirão ele avista o Morro da Cabecinha, 
formação geológica que já foi tema de suas fotografias e 
inúmeras conversas. Mas como ele veio parar do outro lado 
do mundo?

Na terra do sol nascente, sua família já trabalhava no 
campo e durante a Segunda Guerra Mundial, e ainda 
menino presenciou os horrores e a destruição dos conflitos 
no período. Quando tinha 12 anos sua família recebeu a 
visita de um tio que tinha vindo para o Brasil há uns 20 anos 
antes. “Eu escutei meu tio contando como era o Brasil, ele 
trabalhava com café e ficou bem de vida”. 

A oportunidade para o Sr. Motomu de vir para o país surgiu 
dois anos depois, quando um outro tio também queria 
se mudar para cá, porém, ele já tinha 60 anos e, pelas 

Do Japão ao grão: conheça a 
história de Motomu Shirota

 Junto com sua esposa
 Srª Yoshiko ele construiu sua 

vida no Brasil.

Desde 1974 ele mantém 
as anotações de chuva e 

temperatura.

Sr. Motomu exibe 
satisfeito sua fotografia 
tirada em seu terreiro. 
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leis imigratórias da época, ele não era contado com um 
trabalhador, e era preciso ter três pessoas da mesma família 
para conseguir a autorização. “Esse tio tinha um filho e 
minha irmã casou com ele, só que ainda precisava de mais 
uma pessoa, então eu me ofereci. Meu pai passou a minha 
guarda para o meu tio e assim viemos”. Ele relata ainda que, 
pelas tradições japonesas, é obrigação do filho mais velho 
cuidar dos pais, e como ele era o mais novo pode ter mais 
liberdade e se aventurar.

A viagem para o Brasil durou cerca de 55 dias, pois, 
segundo ele, o navio era misto, ou seja, transportava além 
de imigrantes todo o tipo de carga e por isso passava em 
vários portos pelo caminho, carregando e descarregando 
as mercadorias. 

Chegando por aqui foram direto para a cidade de Dourados 
no Mato Grosso do Sul. “Era um verdadeiro sertão, não tinha 
nada, as pessoas andavam armadas com peixeira”, conta. Lá 
ficou cerca de 3 anos e a principal atividade que exercia era 
roçar o mato para preparar a terra para o plantio de café.

Perto de completar 18 anos, Sr. Motomu recebeu o convite 
do seu outro tio, que já estava estabelecido no país, e tinha 
cafezais no Paraná. Lá ganhou dele 10 alqueires de terra que 
cultivava conciliando junto com suas responsabilidades 
na fazenda de sua família. Porém, por conta do clima 
instável e propício a geadas, trabalhar com café naquela 
região era um desafio, e assim começaram a pensar em 
se mudar. “A gente já era associado a uma cooperativa e 
o pessoal convidou para fazer uma viagem pra conhecer 
a Alta Mogiana. Chegando aqui gostamos muito do clima, 
da altitude e das técnicas que eles usavam”. O seu tio 
tinha um amigo em comum com o Sr. Carlos Jordão, um 
dos fundadores da Cocapec, que falou sobre os benefícios 
e facilidades do cultivo do café aqui na região, e assim a 
família veio de mudança.

Com a venda das terras no Paraná Sr. Motomu comprou 11 
alqueires, 1 a mais que tinha por lá, e com a experiência 
adquirida começou a construir sua vida. “Eu só tinha a terra, 
não tinha dinheiro para mais nada, usei todos os créditos 
e financiamentos do banco para plantar, construir a minha 
casa, fazer o terreirão, a tulha, tudo, não tinha outro recurso. 
Eu e minha mulher trabalhamos muito, mas tudo que 
colhemos deu para pagar, eu era novo e não tive medo”.

Sua matrícula número 25 comprova sua participação na 
fundação da cooperativa, tudo devidamente registrado em 
uma caderneta que ele carrega para todo lado, e a anotação 
diz o seguinte: “Cocapec foi fundada em 11 de julho de 1985 
por um grupo de 30 pessoas”. Tudo isso, mostra o quanto 
ele se preocupa com a Cocapec. Sempre participativo, Sr. 
Motomu ressalta como a cooperativa o ajuda. “É muito 
importante, ficamos por dentro do mercado, tem o 

agrônomo que nos atende e a gente aprende”. Ele ainda 
faz uma observação fundamental sobre o cooperado. “A 
cooperativa é do cooperado, na Assembleia quem manda 
é o cooperado, e se alguém tem alguma reclamação tem 
que ir direto na diretoria”. 

Um de seus principais hábitos são as anotações sobre 
clima, e que ele faz desde 1974 na região, mas esse 
hábito começou bem antes. “No Paraná eu pedia pra um 
funcionário medir a chuva e a temperatura e marcava. 
Quando cheguei aqui não achei termômetro, em Franca 
não tinha, fui comprar em Ribeirão Preto e comecei a 
anotar”. Carregando sempre várias cadernetas ele registra 
tudo que acha importante como quantos graus fizeram 
no sol direto, debaixo da barra do café e na rua com cisco. 
A pluviosidade é outro ponto que desperta o interesse 
do Sr. Motomu. Há alguns anos, não satisfeito apenas em 
saber quantos milímetros caiu em um determinado dia, 
ele cavou a terra e mediu qual foi a penetração da água 
no solo “choveu 28 milímetros, molhou 14 centímetros, no 
15ª estava seco, isso era uma coisa que eu não sabia, agora 
eu sei”.

Outra observação feita por ele é que abre uma florada muito 
boa 12 dias após cair um grande volume de chuva. Tudo 
isso, analisando as anotações de muitos anos. Inclusive a 
de 2019 já está pronta esperando os acontecimentos para 
serem registrados. O nível de grão verde também faz parte 
dos seus estudos, e ele avalia qual o momento certo para 
colher o maior número de frutos maduros.  

A foto do Sr. Morandini possui um lugar de 
destaque em suas recordações.
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A paixão de Sr. Motomu pelo café e o respeito que tem 
pela cooperativa está em cada canto de sua casa. Por todos 
os lados é possível encontrar alguma foto e ilustrações 
feitas por ele, adesivos e outros objetos com a marca da 
Cocapec, entre outras coisas. Guardada com muito carinho 
ele mantém uma foto do eterno Sr. Morandini, que compôs 
a diretoria da cooperativa por muitos anos, e que teve um 
papel fundamental para sua formação. 

Em tempos difíceis para a cafeicultura Sr. Motomu disse 
que não seria capaz de dar conselhos e afirma que ser 
cafeicultor é muito bom, mas pondera dizendo que 
com estes preços está difícil, porém ressalta que sempre 
trabalhou muito e que tudo que tem foi pago pelo café. 

Sr. Motomu Shirota tem uma história feliz de imigração. 
Seu destino com a cafeicultura estava traçado. No Brasil, 
trabalhando duro formou família e fez sua vida cultivando 
o grão, além disso, contribuiu para a formação da Cocapec 
e atua sempre a favor de sua cooperativa. É um verdadeiro 
exemplo. 

Ele admira seus pés de café de quase 50 anos 
e ainda em boa produção.

O Morro da Cabecinha pode ser visto 
direto de seu terreirão.
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Boas vindas Safra 2019

A safra 2019 está chegando e com elas muitos 
processos desde a colheita até a entrega da 
produção nos armazéns. 

No ano passado, quando a bienalidade foi positiva, a 
Cocapec recebeu 1,5 milhão de sacas sem filas, com uma 
média de 38 minutos para descarregamento. Dos cafés 
recebidos, 95% foi pelo sistema de granelização que 
constantemente recebe melhorias para tornar o processo 
ainda mais ágil e seguro. Além disso, colaborou com o 
resultado a entrada em operação de mais 12 mil m² de 
armazéns, concedendo autonomia e proteção.

Para repetir este desempenho, e até melhorá-lo, a Cocapec 
destaca algumas recomendações para a entrega:

1) Transportar o café sempre com Nota Fiscal devidamente 
preenchida;

2) Os cafés entregues em big bag/granel, que chegarem no 
horário limite (16h30) serão descarregados no mesmo dia. 
Já os que vierem em sacaria e der entrada até às 16h30, o 
desembarque será realizado até às 17h30, após este horário 
o trabalho será realizado no próximo dia útil. Os veículos 
que pernoitarem nas dependências da cooperativa, 
deverão apresentar a nota fiscal devidamente preenchida 
e com a carga adequadamente coberta para proteção do 
café;

3) Quando enviar cafés certificados (UTZ Certified/
Rainforest), preencher o número do certificado na nota 
fiscal da propriedade e o devido lançamento no site 
conforme determina a empresa certificadora;

4) O teor de umidade do café beneficiado ideal é de 11 a 
11,5%;

As orientações completas estão em uma carta enviada 
a todos os cooperados detalhando todos os pontos. Leia 
com atenção.

A Cocapec vem se preparando nos últimos meses para 
este momento, fazendo as devidas manutenções nos 
equipamentos utilizados no recebimento. Além disso, 
todas as balanças foram aferidas e estão calibradas e 
os colaboradores dos armazéns de café passaram por 
reciclagem recentemente, tudo para garantir rapidez e 
precisão no processo. 

A colheita é o momento mais aguardado de todo o cultivo, 
é a hora de materializar o trabalho de um ciclo. A Cocapec 
deseja uma colheita tranquila, e que as adversidades que 
possam surgir sejam facilmente contornáveis, e que o café 
venha com qualidade e produtividade ideal para garantir a 
sustentabilidade do negócio. 

O processo de recebimento de café leva 
em média 38 minutos na Cocapec.
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Por: Anselmo Toshiyuki Condo – Coordenador Setor Financeiro

Você já ouviu falar em DDA?

Cada vez mais empresas e pessoas têm optado por 
realizar eletronicamente operações que antes eram 
possíveis apenas via documentos em papel.

Paralelamente, com o avanço da tecnologia e a 
preocupação com o meio ambiente, alinhado ao processo 
que reduz fraudes e aumenta a segurança e acima de tudo 
com a possibilidade de pagar e visualizar suas contas em 
qualquer lugar, foi criado o DDA.

Mas afinal, o que é DDA?
DDA – Débito Direto Autorizado: é uma plataforma de 
cobrança, na qual todos os boletos emitidos para o mesmo 
CPF ou CNPJ são enviados eletronicamente para a conta 
corrente, habilitada anteriormente pelo devedor junto ao 
seu banco de preferência. Sem a necessidade de papel ou 
correspondência neste processo.

Esta ferramenta foi criada pela Federação Nacional dos 
Bancos FEBRABAN e Associação Brasileira de Bancos 
Estaduais e Regionais ASBACE, com o intuito de facilitar o 
controle e o pagamento de boletos sem a necessidade de 
imprimi-los, contribuindo assim com o meio ambiente.

A conveniência e a praticidade são pontos fortes a serem 
considerados, pois com a maior utilização dos pagamentos 
eletrônicos, através da internet banking pelo computador 
ou pelo celular, reduz-se o tempo ficando em filas nas 
agências bancárias,e a maior segurança na entrega da 
cobrança por meios eletrônicos dispensando assim os 
serviços de correspondência dos Correios.Vale lembrar que 
o serviço é gratuito na maioria dos bancos

Outro ponto importante é que não podem ser pagos 
via DDA impostos e contas como água, energia elétrica, 
telefone ou internet. Nestes casos, mantém-se a opção 
de boleto impresso e entregue via Correios ou débito 
automático.

Importante: Por isso, esclarecemos que apenas os 
correntistas, pessoas que possuem conta junto às 
instituições financeiras conseguem cadastrar e utilizar este 
serviço. 

Sendo assim, se você não está recebendo os boletos 
bancários da cooperativa confirme se está cadastrado 
neste serviço e caso queira recebê-los pelos correios, 
apenas o correntista pode solitá-los junto ao seu banco.
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Cafeicultura: o momento é de 
cautela e não de desespero

O presidente executivo do Conselho Nacional do 
Café (CNC), Silas Brasileiro, em sua passagem pelo 
Simcafé, falou com exclusividade à Revista Cocapec 

sobre o cenário atual da cafeicultura. Acompanhe.

“Em 2000, tivemos uma crise tão aguda quanto essa. 
Acertamos com todos os países produtores para fazer a 
retenção de café, mas só o Brasil cumpriu. De toda forma, 
isso funcionou e os preços reagiram. 

Trazendo para o momento atual, se olharmos para a safra 
colhida em 2018, arredondando-a para 62 milhões de 
sacas, tirando o que exportamos e consumimos, vamos 
sentir um excesso de 7 a 8 milhões de sacas. Tudo isso, 
somado ao estoque de passagem de 31 de março de 2018, 
vamos ter um excedente de 15 milhões de sacas. Com uma 
safra menor em 2019, devemos tirar desse montante de 
6 a 8 milhões de sacas, e voltaremos a ter novamente um 
estoque baixo. Estamos em um momento de transição, não 
tivemos uma supersafra, pois o volume foi o suficiente para 
abastecer o consumo interno e o mercado externo, então 
temos que ter muita cautela.

Esperamos, agora, um suporte governamental, mas que 
seja moderado, pois o ideal é que o produtor se ajuste. 
E nada melhor que o mercado para ajustar o mercado 
em si. Para sair da especulação, é fundamental que os 
países produtores não transfiram café para o mercado 
consumidor, pois isso leva a um certo conforto a eles que, 
mesmo abastecidos, colocam um preço menor para o 
exportador.

Outra atitude que deve ser tomada é a paralisação 
momentânea do plantio de novas áreas. Vamos continuar 
renovando as lavouras, trocando as variedades por outras 
mais produtivas, e baixar custo, porque muitas vezes 
olhamos o valor de venda, mas não olhamos o nosso custo. 
Já investimos milhões em pesquisas, melhoramos a nossa 
qualidade e isso nos torna o país mais competitivo do 
mundo.

Precisamos, mais do que nunca, valorizar as nossas 
cooperativas, pois o produtor recebe assistência técnica, 
insumos, armazenagem, recursos financeiros e tudo isso é 
um diferencial. O cooperado deve estar mais participativo, 
não deve tentar avançar sozinho, mas, sim, dentro do nosso 
sistema cooperativo.

Atualmente, o CNC possui várias ações em desenvolvimento 
junto à Organização Internacional do Café (OIC) e, 
recentemente, durante a 124ª Sessão do Conselho 
Internacional do Café, realizada no Quênia, aprovamos um 
projeto extraordinário denominado “Toma Café”, para o 
incentivo do consumo nos países produtores e esperamos 
um aumento gradativo.

O momento não é de desespero. É transitório e vai se 
ajustar, assim voltaremos a ter aquela palavrinha de ordem 
que é tão fundamental para o cafeicultor: renda”.

Silas Brasileiro também falou sobre o II Fórum Mundial de 
Produtores de Café, que será realizado em Campinas/SP nos 
dias 10 e 11 de julho, no qual será um dos palestrantes. “Eu 
quero levar a experiência Brasil, levar a informação e tudo 
que evoluímos em produtividade. Há 20 anos, produzíamos 
8 sacas por hectare, hoje são 33 sacas por ha. O nosso 
consumo pulou de 11 milhões de sacas para 22 milhões e a 
exportação saltou de 13 milhões para 37 milhões.

Queremos mandar uma mensagem positiva, o que pode ser 
feito, mostrar o nosso sistema cooperativo, que é a grande 
diferençada cafeicultura brasileira. Apresentar como 
investimos em pesquisas, como vivemos e superamos 
as dificuldades. Aproveito para conclamar os produtores 
para que compareçam, pois é o grande momento para 
trocar experiências e discutirmos o nosso futuro, que, com 
certeza, é muito promissor”.

Por: Silas Brasileiro - Presidente Executivo do CNC

Silas Brasileiro durante a 
abertura do Simcafé 2019
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Cocapec é apresentada 
no Encoffee 2019

A Cocapec marcou presença no Encoffee 2019 – 
Encontro de Gestão de Cafeicultores, que aconteceu 
em Uberlândia/MG, no início de abril. 

A cooperativa participou do painel Líderes no Agronegócio 
– Experiências Na Gestão de Pessoas, Mercado e Tecnologia, 
e foi representada pelo diretor Saulo Faleiros, pelo gerente 
comercial José de Alencar Coelho Júnior, pela gerente 
administrativa Morgana Reatto Mattos e o superintendente 
comercial Ricardo Lima de Andrade, que foi responsável 
pela apresentação.

No conteúdo, Ricardo destacou a missão, visão e valores 
da cooperativa, assim como dados gerais como área de 
atuação e número de cooperados. A explanação ainda 
mostrou como se dividem os departamentos e como 
cada um atua para formar a rede de Serviços Integrados, 
oferecidos aos cooperados, e que possuem o foco no que 
realmente gera resultados. Em suma, os conceitos de gestão 
em um ambiente de cooperativa agrícola com o objetivo 
de discutir a importância da organização dos cafeicultores 
em sociedades para enfrentatem com competitividade os 
desafios da cadeia produtiva cafeeira.

O Encoffe recebeu cerca de 250 pessoas nos 2 dias de evento, 
e dentre os objetivos estão a troca informações sobre a 
cadeia produtiva do café, avaliação dos novos conceitos e 
ferramentas de gestão, análise de novas práticas e soluções 
que podem impactar positivamente na atividade, além do 
compartilhamento dos mesmos interesses. 

As lideranças da administração da Cocapec prestigiam o 
evento e trazem informações para os cooperados.

O superintendente Ricardo Lima de 
Andrade apresenta os elementos de 

gestão da Cocapec no evento.
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Ocontrole de formigas é um dos principais gargalos 
para a agricultura, especialmente nos sistemas 
orgânicos de produção. As formigas atuam em 

diversas espécies vegetais de produção devido a utilização 
de substratos vegetais frescos para cultivo do fungo do 
qual se alimentam (ANJOS et. Al., 1998).

Dentre as diferentes formulações de formicidas para 
controle, as iscas granuladas são as mais eficientes. E 
considerando o uso responsável do solo, da água, do ar e 
dos demais recursos naturais, optou-se por usar a BIOISCA 
no controle de formigas, que atacava as frutas cultivadas 
em sistema orgânico.

O trabalho foi desenvolvido no município de Lençóis/
BA, região da Chapada Diamantina. O produto testado 
foi aplicado em olheiros de Atta sexdenssexdens (saúva 
limão), e AcromyrmexBalzani (boca de cisco). Cada olheiro 
foi alimentado diariamente, sempre ao final da tarde, 
conforme indicação da bula.

No experimento 1, foram trabalhados com 20 olheiros 
de saúva limão e 6 de boca de cisco, aplicando- se um 
total de 19,1 kg do produto por um período de nove dias 
consecutivos.
No experimento 2, utilizaram-se 34 olheiros de saúva limão 
e 19 de boca de cisco, aplicando-se um total de 16,9 kg 
do produto, por um período de 15 dias consecutivos, de 
acordo com a necessidade.

Foi observado que o experimento 1 consumiu mais 
produto, mesmo tendo um número menor de olheiros, 
porem estes tinham um grande volume de formigas e era 
um grande formigueiro.

Os dados revelam que o produto a base de TephosiaCandida 
controlou eficientemente as espécies de formigas 
cortadeiras, podendo ser considerado como alternativa 
para o controle de formigas em sistema orgânico de 
produção.

Este foi apenas um resumo do Comunicado Técnico 
167, que pode ser consultado na Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, através do site: https://ainfo.cnptia.embrapa.
br/digital/bitstream/item/189297/1/ComTecnico-
AntonioNascimento-Ainfo.pdf

Controle de formigas cortadeiras na 
produção orgânica de frutas, com 
utilização de isca biológica, BIOISCA

Danos causados pelas 
formigas cortadeiras.

Foto: Nelson Fonseca
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Aprenda a lidar com 
escorpiões

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

O escorpião é um dos animais terrestres invertebrados 
mais antigos da Terra. Seu exoesqueleto permitiu 
explorar o ambiente terrestre. Eles são invertebrados 

artrópodes, da classe dos aracnídeos.

São em torno de 2000 espécies espalhadas pelo mundo, 
menos na Antártida. Apesar de algumas espécies se 
adaptarem nos climas mais intensos (próximo a 0° ou 50°), 
a maior parte delas prefere temperaturas entre 20° e 40°.

Acidente escorpiônico é o quadro de envenenamento 
provocado pela inoculação de veneno através do ferrão 
de escorpiões.  Nele contém substâncias neurotóxicas, 
enzimas, histaminas, entre outras. Todos os escorpiões 
produzem substâncias tóxicas, mas menos de 30 espécies 
podem causar a morte em humanos.

No Brasil, há em torno de 140 espécies descritas. Os 
escorpiões do gênero Tityus são os mais importantes. 
Sendo eles:

* Escorpião-amarelo (Tityus serrulatus): preocupação
   pelo maior potencial de gravidade de envenenamento 
   pela distribuição geográfica e por se reproduzir por 
   partenogênese (sem necessidade de fecundação). 
   Encontrado nas regiões sudeste e centro-oeste.
* Escorpião-preto-da-amazônia (Tityus obscurus): 
   Comum no norte e nordeste.
* Escorpião-marrom (Tityus bahiensis): 
   Encontrado na Bahia e regiões centro-oeste, sudeste,   
   centro e sul.
* Escorpião-amarelo-do-nordeste (Tityus stigmurus): 
  Mais comum do nordeste, com registros em São Paulo,  
  Paraná e Santa Catarina.
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São carnívoros e predam, principalmente, insetos como 
a barata e aranhas, mas podem predar animais maiores, 
até mesmo pequenos vertebrados. Por ter a visão pouco 
eficiente, esse animal desenvolveu ao longo da evolução 
cerdas sensoriais que ajudam na identificação dos 
movimentos e vibrações a sua volta. Além disso, pode 
detectar quimicamente a presença de outros animais. Pode 
passar meses em jejum, a digestão é quase externa, uma 
vez que depositam enzimas digestivas na presa, depois 
corta os pedaços, mas não ingere nada sólido, apenas a 
parte líquida. O canibalismo é comum na espécie.

Durante a reprodução há uma espécie de dança do 
acasalamento, que machos e fêmeas se unem pelas pinças 
girando. Após a cópula é comum o canibalismo, a fêmea 
come o macho. A maioria das espécies é ovovivípara 
(filhotes se desenvolvem dentro da mãe, em ovos que 
lá eclodem), mas algumas são vivíparas (possuem uma 
espécie de membrana equivalente a uma placenta). Após o 
nascimento, os filhotes andam no dorso (costas) da mãe até 
sua primeira troca de pele, quando conseguem se alimentar 
sozinhos. A longevidade depende da espécie, em torno de 
5 anos de idade, mas há registros de mais de 20 anos em 
algumas espécies. A maturidade sexual ocorre depois do 
primeiro ano. 

As crianças abaixo de sete anos correm maior risco de 
apresentar sintomas longe do local da picada, como vômito 
e diarreia, principalmente nas picadas por escorpião-
amarelo, que podem levar a casos graves e requerem a 
aplicação do soro em tempo adequado.

A grande maioria dos acidentes com escorpiões é leve 
e o quadro local tem início rápido e duração limitada. Os 
acidentados apresentam dor imediata, vermelhidão e 
inchaço leve por acúmulo de líquido, piloereção (pelos 
em pé) e sudorese(suor) localizadas, cujo tratamento é 
sintomático.

É importante lembrar que não é em todo acidente que o 
soro será indicado, e apenas o profissional de saúde poderá 
fazer essa avaliação. O antiveneno é indicado em casos 
moderados ou graves. Limpar o local da picada com água e 
sabão pode ser uma medida auxiliar, desde que não atrase 
a ida ao serviço de saúde.

Os casos leves, que não necessitam da aplicação do 
antiveneno, representam cerca de 87% do total de acidentes. 
Desta forma, o soro antiescorpiônico é disponibilizado 
apenas nos hospitais de referência do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde registrou, em 2018, 141,4 mil casos 
de acidentes com escorpiões em todo o país. Em 2017, 
foram 125 mil registros de acidentes. Em 2016, foram 91,7 

mil casos. Em relação às mortes, em 2016 foram registrados 
115 óbitos em todo o país e, em 2017: 88.

A prevenção contra picadas de escorpiões é o mais 
importante:
• Usar calçados e luvas nas atividades rurais e de 
jardinagem;
• Examinar calçados, roupas pessoais, de cama e banho, 
antes de usá-las;
• Afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora 
de armários;
• Não acumular entulhos e materiais de construção;
• Limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de 
parede;
• Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e 
rodapés;
• Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, 
janelas e ralos;
• Manter limpos os locais próximos das casas, jardins, 
quintais, e paióis;
• Evitar plantas tipo trepadeiras e bananeiras junto às casas 
e manter a grama sempre cortada;
• Limpar terrenos baldios, pelo menos na faixa de um a 
dois metros junto ao muro ou cercas.

Muitas pessoas indagam qual um método eficaz para 
exterminar escorpiões. Não se consegue este evento.  
Outras pulverizam os quintais e terrenos vizinhos (ou fazem 
queimadas) com intuito de matar os escorpiões. Somente 
os espantam para dentro de suas residências.

Consultar um profissional de uma dedetizadora credenciada 
é a maneira mais lógica para minimizar a infestação deste 
temido aracnídeo que incomoda os humanos há tempos 
milenares.
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                    O Verdadeiro 
Encontro da Família Cooperativista

Quem olhou mais atentamente os corredores do 
11º Simcafé, viu jovens rapazes em conversas 
concentradas com profissionais das inúmeras 

empresas expositoras; mulheres negociando equipamentos 
para auxiliá-las no cultivo; cooperados mais experientes 
atentos às palestras com temas variados, mostrando que é 
sempre possível aprender algo novo; crianças deslumbradas 
com os tratores e outros maquinários, sinal que o futuro 
parece estar garantido. Tudo isso mostra que o evento é 
com certeza o encontro da família cooperativista da Alta 
Mogiana.

Tudo isso, faz o Simcafé alcançar seus objetivos reforçando o 
seu papel como agente de fatores intangíveis como acesso 
à informação, sucessão familiar, soluções para melhoria da 
produtividade e qualidade, e suporte no atual momento de 
incertezas mercadológicas.

Este último item inclusive foi o ponto principal da fala do 
presidente da Cocapec Carlos Yoshiyuki Sato, durante a 
cerimônia de abertura. “Temos que ter uma boa gestão 
para reduzir os nossos custos, e mais do que nunca é a hora 
de fortalecer o coletivo para superarmos este momento”. 
A solenidade foi bastante prestigiada, com a presença 
de importantes personalidades políticas, como Rodrigo 
Castejon, secretário de relações institucionais da Secretaria 
de Agricultura de São Paulo, que representou Gustavo Diniz 
Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo; da cafeicultura como o presidente 
executivo do Conselho Nacional do Café (CNC) Silas 
Brasileiro; do cooperativismo Edivaldo Del Grande, 
presidente da Organização das Cooperativas do Estado de 
São Paulo (Ocesp). Vale lembrar que outras importantes 
autoridades também acompanharam e abrilhantaram o 
início do evento.

O cooperado Rogério Mendes Ferreira, de 
Capetinga/MG, trouxe toda a família para 

aproveitar o Simcafé.
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A presença dos jovens no Simcafé foi notável, e em 
cada canto foi possível vê-los, seja acompanhando seus 
pais ou de forma independente, sempre em busca de 
novidades e orientações. O que deixa claro que eles estão 
completamente inseridos no negócio rural, como é o 
caso do cooperado Júnior Gomes de Paula, de apenas 24 
anos, da cidade de Claraval/MG. “Eu e meu pai tocamos e 
tomamos as decisões tudo junto e hoje estamos aqui para 
fazer negócio”. Atento a esta realidade, o evento trouxe a 
palestra  “Sucessão e Continuidade das Empresas Familiares”, 
ministrada por Renato Bernhoeft da höft-bernhoeft & 
teixeira - Transição de Gerações, que apontou as principais 
dificuldades e os melhores caminhos para uma transição 
mais tranquila. Nesta linha, foi apresentada um esquete 
teatral exclusivo para o evento, sobre o tema, que retratou 
as dificuldades enfrentadas por uma família após perder o 
pai, um fiel cooperado, e a superação de se estruturar na 
atividade com o apoio da Cocapec. Misturando o humor em 
vários momentos, a peça que conduziu os presentes a uma 
reflexão sobre este que é um dos assuntos mais delicados 
em todo o tipo de corporação.

E não é possível falar sobre a nova geração sem associar 
à tecnologia. E este conteúdo foi abordado pelo Coach 
Pablo Magela na palestra “Gestão da Mudança e Inovação”, 
oferecida através da parceria com o Sescoop/SP. O 
profissional falou sobre a necessidade de acompanhar os 
avanços tecnológicos, e ressaltou que isso já está inserido 
no nosso cotidiano, o que absorvemos de forma natural, 
mas lembrou que este é um caminho com inúmeras 
possibilidades e que pode ser muito mais explorado para 
melhorar os resultados na atividade. 

Ainda na linha de modernização, Caio Lazarini, do 
Projeto Educampo (SEBRAE/MG) tratou em sua palestra 
“A Importância da Gestão Técnica e Econômica e Seus 
Impactos na Rentabilidade”. O profissional discorreu 
sobre a necessidade de controlar os custos de produção 
principalmente com a realidade atual das cotações, a 
importância de se fazer uma gestão técnica, analisando 
itens como renovação da lavoura, nutrição, eficiência na 

 Famílias inteiras descobrindo juntas todas 
possibilidades oferecidas no Simcafé.

Participação intensa na dinâmica de encontrar os serviços e ações 
da Cocapec em um painel.

A Cafeteria Senhor Café trouxe todo o sabor da Alta Mogiana para 
todos os presentes.

No Espaço Sustentável, o departamento de café detalhou o 
funcionamento deste importante setor da Cocapec.
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colheita, manejo na condução, e a gestão econômica 
acompanhando pontos como faturamento, custos e lucro. 
Claro que a realidade dos preços do café não poderia 
ficar de fora do Simcafé. O primeiro a falar sobre o tema 
foi o presidente do CNC Silas Brasileiro que realizou uma 
pequena apresentação logo após a cerimônia de abertura. 
Silas trouxe a visão do órgão sobre o atual momento e como 
o CNC tem atuado em parceria com diversas entidades 
internacionais para criar alternativas que beneficiarão 
toda a cadeia. Leia a entrevista exclusiva com o dirigente 
na página 19. Outro profissional que também falou sobre 
mercado foi Cesar de Castro Alves da MB Agro em sua 
palestra denominada “Macroeconomia e Mercado de Café”. 
O consultor fez uma contextualização do cenário político 
atual brasileiro e a realidade econômica mundial, e como 
estes fatores influenciam em setores como a agricultura. 
Para o café, Cesar trouxe uma análise sobre os dados de 
exportação, produtividade e safra. 

Mesmo com as cotações em baixa, o Simcafé ofereceu uma 
excelente condição exclusiva de troca de café por máquinas 
e implementos. O espaço ficou bastante movimentado 
durante os 3 dias, com o fechamento de muitos negócios. 
Foram mais de 30 empresas especializadas oferecendo 
equipamentos que auxiliam o produtor no desenvolvimento 

A “feirinha” de produtos artesanais foi um verdadeiro sucesso.

Cesar de Castro apresentou a palestra mais aguardada da edição 
“Macroeconomia e mercado de Café”.

Pablo Magela apresentou a palestra “Gestão da 
Mudança”, no segundo dia de evento.

Cooperados realizaram inúmeros 
negócios aproveitando a condição 

exclusiva para aquisição de máquinas e 
implementos.
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de sua lavoura. Rogério Mendes Ferreira de Capetinga/MG 
estava analisando a possibilidade de adquirir uma trincha. 
“Tem equipamento que tem que comprar, é necessário e vai 
ajudar bastante”. A esposa de cooperado, Benedita Garcia 
Ribeiro Cintra, disse que eles estavam vendo um secador 
para a propriedade que fica no município de Itirapuã/SP. 
“Vai agilizar bastante no período da colheita”.

Uma das novidades da edição foi o Espaço Cocapec 
Sustentável, nele os visitantes encontraram um conjunto 
de serviços e ações desenvolvidos pela cooperativa, que 
possuem o propósito de um desenvolvimento contínuo. 
Entre eles estiveram o departamento de café, detalhando 
principalmente seu trabalho no mercado externo; a 
Bioisca explicando sua forma de ação, Associação Florestal 
informando sobre a importância de se fazer a recomposição 
ambiental de maneira estruturada. As famílias que passaram 
pelo local puderam levar para a casa uma linda caricatura 
feita pelo artista Márcio Honório.  

Valorizando o desenvolvimento da comunidade da sua área 
de atuação, a Cocapec, de forma inédita, disponibilizou 
um espaço para que as mulheres que participaram dos 
cursos de Promoção Social do Senar/MG, expusessem seus 
produtos. Ao todo foram 6 pessoas que comercializaram 
itens como crochê, panos de prato, doces, queijos, iogurte, 
entre outros, o sucesso foi total. Mais detalhes sobre esta 
ação e o trabalho de formação profissional da cooperativa 
veja na página 41.

No estande dos Serviços Integrados, que teve como 
protagonista o Laboratório de Análises da Cocapec, o 
setor  apresentou o novo serviço de coleta de amostras 
de solo que também é realizado em conjunto com o GIS/
Cadastro. No local, os visitantes observaram como são 

O presidente do CNC, Silas 
Brasileiro, falou sobre o 

posicionamento da entidade 
em relação ao cenário atual 

da cafeicultura.

No Espaço Sustentável, os presentes conheceram um pouco 
mais da atuação da Associação Florestal.

No estande Serviços Integrados os visitantes conheceram o novo serviço de 
coleta de amostras de solo, que é realizado em conjunto com o laboratório 
de análises e o GIS/Cadastro.

Renato Bernhoeft encerrou o Simcafé com a Palestra 
“Sucessão e Continuidade das Empresas Familiares”.
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feitos os mapeamentos da área a ser trabalhada, e como é 
a metodologia utilizada pela Pollo Agricultura de Precisão, 
empresa especializada e responsável por fazer a retirada 
das amostras de solo. Vale ressaltar que inúmeros pedidos 
foram realizados durante o evento.

Os cafés produzidos por mais de 2600 famílias cooperadas 
compõem o sabor da linha Senhor Café. No evento, os 
visitantes puderam degustar esse sabor nas versõese 
spresso, cappuccino e o gelado, elaborado com sorvete e 
outros ingredientes. Ao todo, foram 4800 doses servidas.

O profissionalismo atingido pelo Simcafé chamou atenção 
dos visitantes, como observou o cooperado Geraldo 
Rodrigues Filho de Ibiraci/MG. “Está muito bem montado, 
completo, com bons maquinários, muitas novidades 
para se ver, e boas palestras como a de mercado de 
café”. O secretário de desenvolvimento de Franca/SP, 
Anderson Minamihara destaca a importância do evento 
para a economia de toda a região. “O Simcafé atualiza os 
produtores, gera negócios e movimenta toda a cidade. 
O presidente da Ocesp, Edvaldo Del Grande enfatizou o 
papel do evento para o cooperativismo. “É uma expressão 
dentro do movimento, todos falando a mesma língua, é um 
propulsor logístico, pois oferece soluções na quantidade e 
na hora correta”. 

O presidente Carlos Sato relembra que o Simcafé começou 
de forma modesta e que hoje é um dos mais relevantes 
do setor. A 11ª edição se consagrou como o verdadeiro 
encontro da família cooperativista com os três importantes 
pilares que compõem o evento: o tecnológico, através das 
empresas com seus produtos que propiciam soluções no 
cultivo; o conhecimento, através das palestras com temas 
pertinentes e alta participação; e por último o de negócios, 
com a oferta de máquinas desenvolvidas para atender os 

Caio Lazarini abordou o tema “A Importância da Gestão Técnica e 
Econômica e seus Impactos na Rentabilidade”, abrindo a sequência de 
palestras do evento.

Os visitantes encontraram uma grande variedade de 
expositores de insumos, veterinário, máquinas e serviços.

A cerimônia de abertura foi bastante prestigiada com a presença de 
importantes nomes da cafeicultura, política e cooperativismo.
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cooperados, e disponibilizadas em condições especiais 
oferecidas pela cooperativa. Tudo isso, com apenas um 
propósito, permitir desenvolvimento do cooperado em 
todos os níveis e com torná-lo cada vez mais um gestor 
completo e preparado.  

A Cocapec agradece toda a comissão organizadora, 
seu time de colaboradores que direta ou indiretamente 
contribuíram para a realização deste grande evento; aos 
expositores que novamente confiaram e acreditaram na 
seriedade da cooperativa e ajudaram a viabilizar um evento 
dessa magnitude e, por fim, todos os cooperados pela 
presença, pois estes são a razão da existência do Simcafé – 
o orgulho da Cocapec.

Filho e pai levaram para casa um criativo registro do Simcafé.

No Espaço Sustentável, a Bioisca apresentou os 
diferenciais do formicida natural.

 O teatro sobre Sucessão Familiar fez todo mundo 
se divertir e pensar sobre o tema.

Após passar pelo Espaço Sustentável todos 
puderam fazer uma divertida caricatura. 
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A utilização de defensivos agrícolas é fundamental 
para se produzir em grande escala e sustentar toda 
uma cadeia. Porém, o uso deve ser racional e seguir 

as normas ambientais e de segurança. 

Alinhada a isso, a Cocapec protagonizou novamente a 
Coleta Itinerante de Embalagens Vazias. A ação compõe 
a gama de Serviços Integrados e faz parte do Ciclo de 
Sustentabilidade desenvolvido pela cooperativa.

Este ano a Coleta recolheu aproximadamente 50 mil 
unidades plásticas, papelão, barrica, e embalagens flexíveis. 
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.
Os destaques deste ano foram as regiões de Claraval/
MG e Capetinga/MG, que registram um aumento no 
recolhimento de 60% e 50%, respectivamente. Os 
resultados mostram que o produtor da Alta Mogiana está 
cada vez mais consciente e atento às ações da Cocapec.

De acordo com o inpEV (Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias), o Brasil recolheu 
mais de 500 mil toneladas de embalagens de 2002 até 
agora. Do volume coletado, 91% são recicladas e 9% são 
incineradas. O material recolhido transforma-se em 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. O instituto 
realiza um estudo sobre o impacto direto da ação no meio 
ambiente. 

Os dados de 2002 a 2017 monstram a Ecoeficiência do 
Sistema, veja:

Energia economizada: o suficiente para abastecer 2,5 
milhões de casas durante um ano;

Evitou o correspondente à geração média de resíduos de 
uma cidade de 500 mil habitantes durante 11 anos;

Emissões evitadas: 625 mil t CO2e;

1,4 milhão de barris de petróleo deixaram de ser 
consumidos.

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

Coleta da Cocapec garante 
destinação correta para 50 mil 
embalagens vazias

Coleta em Pedregulho/SP.
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Coleta em Claraval/MG (comunidade Porteira da Pedra).

Coleta em Claraval/MG (núcleo Cocapec)Coleta em Capetinga/MG

Coleta em Ibiraci/MG.
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Dias de Campo levam conhecimento e 
tecnologia aos cooperados

Levar soluções, apresentar alternativas, acompanhar a 
realidade da lavoura, estes são alguns dos objetivos 
dos Dias de Campo, um formato imbatível para 

aprimorar o relacionamento entre cooperados, cooperativa 
e fornecedores.

Nos últimos meses aconteceram 5 ações, em vários 
municípios da área de cobertura da Cocapec, que somados 
atraíram aproximadamente 300 pessoas.

Os primeiros foram em conjunto com a Basf, e realizados 
nas cidades de Claraval/MG e Ibiraci/MG. Na oportunidade, 
foram apresentados o portfólio e os resultados de um 
talhão conduzido pela empresa mostrando a eficiência do 
programa. 

Intitulado Tour Técnico, uma parceria entre Aminoagro, 
Syngenta e Valoriza, percorreu três cidades, Ibiraci/MG, 
Claraval/MG e Pedregulho/SP, com a dinâmica de percorrer 
diversas propriedades em que cada estação apresentou 
soluções para a lavoura em uma junção de produtos e 
conhecimento técnico.

Dia de Campo Cocapec/Basf em Claraval/MG.

Dia de Campo Cocapec/Basf em Ibiraci/MG.

O diretor Saulo Faleiros falou sobre o sistema de Serviços Integrados. 
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Em todas as oportunidades, a Cocapec, através do 
departamento técnico, apresentou o novo serviço da 
cooperativa, o de coleta de amostra de solo, que será feito 
em parceria com a empresa Pollo Agricultura de Precisão. 

Dirigentes da cooperativa também prestigiaram os eventos 
e falaram sobre os Serviços Integrados, que é um conjunto 
de diferentes ações que estão interligadas e colaboram para 
o sucesso do negócio café do cooperado.

A Cocapec agradece a presença dos produtores e parabeniza 
as empresas pela realização dos Dias de Campo que tanto 
agregam aos cafeicultores.

A equipe técnica apresentou o novo serviço da 
Cocapec de coleta de amostra de solo.

 Apresentação da Syngenta no Tour Técnico/Cocapec em Ibiraci/MG.

Apresentação da Valoriza no Tour Técnico/Cocapec em Pedregulho.

Apresentação da Aminoagro no Tour Técnico/Cocapec em Claraval/MG.
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O Laboratório de análises da Cocapec auxilia ao 
cooperado há mais de 30 anos. Neste percurso 
conquistou importantes certificações como os selos 

Esalq/USP para folha e do IAC para solo. Este último inclusive 
atribuiu recentemente o conceito “A” pela eficiência e 
precisão do trabalho desenvolvido. 

E por falar em análise de solo a etapa da coleta das amostras 
é uma das mais importantes e ao mesmo tempo exige mão 
de obra que nem sempre está disponível, pois acontece 
justamente no período de colheita. Para solucionar este 
problema, a Cocapec traz uma nova solução para os seus 
cooperados, através da Pollo Agricultura de Precisão, 
empresa especializada em coleta de amostras. 

As vantagens são inúmeras como padronização das 
amostras, equipamentos modernos e profissionais 
capacitados. Utilizando a metodologia correta, o resultado 
mostrará a real necessidade de correção que posteriormente 
será recomendada de forma customizada pelos técnicos da 
cooperativa. Vale lembrar que o trabalho é realizado com 
o apoio do GIS que faz todo o mapeamento da área a ser 
coletada.

O trabalho é realizado por uma 
equipe especializada.

Com equipamentos 
apropriados, os 

profissionais utilizam 
uma metodologia 

específica para que as 
amostras representem 

toda a área.

Laboratório lança novo serviço 
para coleta de amostra de solo

A agricultura de precisão é uma 
realidade e a Cocapec busca sempre as 
melhores soluções para atender os seus 
cooperados. 
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SipcamNichino realiza 
treinamento para colaboradores

Proporcionar as melhores soluções para os cooperados 
é o que a Cocapec sempre busca. Para isso, mantém 
relações comerciais diretas com as principais 

empresas do ramo, e todas elas com produtos eficientes, 
que levam segurança ao produtor rural. 

Porém, levando em conta a importância e a complexidade 
da cafeicultura, o processo não pode se limitar apenas em 
compra e venda, e muitos outros fatores o compõem. 

Nessa linha, a empresa SipcamNichino realizou um 
treinamento para equipe Cocapec na cidade de Ribeirão 
Preto/SP. O grupo foi interdisciplinar, formado por 
colaboradores de todas as áreas da cooperativa que 
interagem e se relacionam com a empresa. Sendo assim, o 
evento teve a presença de membros da diretoria, equipe 
técnica de campo, departamento comercial/lojas, financeiro, 
armazém de insumos e coordenadores de núcleos. 

Na primeira etapa, intitulada como Reunião Técnica, os 
profissionais fizeram uma apresentação institucional da 
empresa que completa 40 de Brasil em 2019. Outro conteúdo 
abordado foi o portfólio de produtos e os experimentos 
realizados. Além disso, foram demonstrados os resultados 
e a evolução ao longo dos anos e objetivos para o futuro. 
Completando a rodada, foi apresentado o programa 
Sinergia que visa valorizar e fortalecer as relações comerciais 
fortalecendo o relacionamento com os clientes, trabalhando 
a capacitação dos colaboradores da Cocapec.

Na sequência, o palestrante Jardel Beck trabalhou temas 
como trabalho em equipe, superação de desafios, motivação 
para fazer a diferença, entre outros utilizando a mágica 
como elemento surpresa.

Ao final do treinamento, os colaboradores puderam 
compreender melhor sobre a empresa, seus produtos, e 
principalmente a importância do trabalho de cada um para 
que o ciclo comercial se complete e realmente proporcione 
resultados aos cooperados em um ambiente mais organizado 
e planejado 

Participou do evento uma equipe 
multidisciplinar de colaboradores e 

dirigentes da cooperativa.

João Jorge Dezem é o executivo de contas que atende diretamente 
a Cocapec, e foi o responsável por dar início ao evento.

A palestra motivacional trabalhou vários 
temas, entre eles o trabalho em equipe. 
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“S
ão várias as lembranças boas que esses Encontros 
nos deixam” - diz Simone F. Nascimento 
Paulino de Ibiraci/MG. “Os Encontros são de 
grande importância, pois adquirimos vários 

conhecimentos” – destaca Afonsina Mara G. Jacinto de 
Franca/SP. “Minha melhor experiência está sendo no 
Encontro de Mulheres. É sempre muito proveitoso, aprendo 
muito” – observou Ângela Maria Peres Neves de Cristais de 
Paulista/SP.

Opiniões sinceras que representam sem dúvida o 
sentimento das 200 mulheres que participaram da 12ª 
edição do Encontro de Mulheres Cooperativistas. E não foi 
à toa que palavras como “aprendizado” e “conhecimento” 
se repetiram na fala de muitas, pois objetivo principal do 
evento é de aproximar as cooperativas Cocapec e Sicoob 
Credicocapec, através de relevantes conteúdos, que podem 
transformar vidas.

Neste sentido, a proposta da edição de 2019 foi despertar 
um novo olhar sob atitudes e ações do cotidiano, e buscar 
fazer algo diferente e melhor.

E o dia começou com a “Recepção Interativa” despertando 
os sentidos com ambientes de informação e conhecimento. 
Na Experiência Serviços Integrados Cocapec, as 

As boas-vindas ficaram por conta de representantes das 
diretorias da Cocapec e do Sicoob Credicocapec. 

12º Encontro de Mulheres Cooperativistas 
A arte de se reinventar

O cirurgião plástico Tales Sabia falou de 
autoestima e cuidados com a pele.

200 mulheres se divertiram, se emocionaram 
e aprenderam na 12ª edição do evento.
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participantes fizeram uma verdadeira imersão no universo 
da cooperativa, começando com o áudio de histórias de 
cooperados, fotos de momentos marcantes. No corredor 
seguinte se depararam com objetos de edições anteriores 
do Encontro de Mulheres, como brindes e camisetas, e na 
sequência um miniacervo histórico da Cocapec contendo 
uniformes antigos e atuais, Revistas Cocapec de vários 
períodos, selo comemorativo dos 25 anos, louças das 
marcas de café, troféus dos Concurso de Qualidade de 
Café, entre outros. Além disso, um lindo painel com os 
rostos das cooperadas participantes do Encontro deste ano 
surpreendeu todas. 

A próxima sala trouxe informações sobre o setor de café 
e elas tiveram uma pequena noção deste importante 
trabalho. Para finalizar, uma sala interativa em que todas 
foram convidadas a participar de uma dinâmica em que 
o objetivo era encontrar em um painel alguns dos vários 
serviços oferecidos pela Cocapec. Além disso, visualizaram 
os inúmeros cursos oferecidos pela Cocapec, em conjunto 
com a cooperativa. Ao final, elas escreveram um recadinho 
em um mural.

O Sicoob Credicocapec também montou um lindo espaço 
para falar sobre alguns de seus produtos e serviços, em 
que a mulher é o foco principal. A oficina de Aromaterapia, 
oferecida pelo Senac Franca e ministrada pela esteticista 
Taciana Fernanda dos Santos Machado, encerrou a primeira 
parte do evento. 

Na abertura oficial o presidente Carlos Yoshiyuki 
Sato destacou o papel feminino dentro do ambiente 
cooperativo, familiar e no negócio rural. “A mulher traz 
um requinte, uma refinação e isso se converte em melhor 
eficiência”. Carlos reforçou a importância da figura feminina 
no momento atual que a cafeicultura está passando. “Me 
dirijo especialmente às mulheres cafeicultoras, estamos 
vivendo um período de preços baixos da nossa produção, 
por isso, pedimos que discutam isso em família, reflitam 
em relação aos investimentos e utilizem suas habilidades 
naturais para controlar os custos de produção, mais do que 
nunca precisamos da tranquilidade que vocês transmitem”. 

O diretor comercial Saulo de Carvalho Faleiros também 
deixou o seu recado. “Gostaria de agradecer a presença de 
cada uma e a oportunidade de estar vivendo esse momento 
família da Cocapec e Sicoob Credicocapec. Dentro do 
ambiente cooperativista trabalhamos e cultivamos os 
nossos valores, é o lugar de cooperar com o próximo. E 
nós certamente somos mais fortes porque temos vocês ao 
nosso lado”. A diretora financeiro do Sicoob Credicocapec 
Ednéia Aparecida Vieira Brentini Almeida, também 
enalteceu o papel da mulher dentro dos vários círculos e 
finalizou com uma bela oração em forma de canção. 

A Mostra de Talentos novamente valorizou as habilidades femininas.

Sandro Libardoni encheu o ambiente 
de magia e palavras de incentivo. 

Cozinha Afetiva foi a conversa do chef Gustavo Miranda 
com a mulherada.

A esteticista Taciana Fernanda dos Santos Machado 
ofereceu uma oficina de aromaterapia. 
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No final, foram desafiadas a encontrar determinados serviços e ações da 
cooperativa em um painel interativo. 

No caminho, aprenderam um pouco mais sobre o funcionamento do 
departamento de café.

A programação seguiu com uma apresentação do cirurgião 
plástico Tales Sabia que, dentre outros assuntos, falou sobre 
a autoestima e a necessidade de cuidar da pele através do 
uso do protetor solar. 

A Primeira Escola Francana de Gastronomia trouxe um 
tema que está muito em evidência – a cozinha afetiva. O 
chef Gustavo Miranda ressaltou que a comida caseira traz 
sempre boas lembranças, que dificilmente alguém lembra 
de uma pizza comprada, mas certamente recordam de 
um bolo feito em casa. O profissional destacou também 

a necessidade de consumir produtos frescos que, além 
de serem mais saborosos, contêm poucos conservantes 
e fazem bem à saúde.  A equipe da escola, comandada 
por Gustavo e pela também Chef Flávia Junqueira, foi 
responsável por fazer a deliciosa sobremesa do evento 
chamada pannacotta, preparada com o cappuccino Senhor 
Café. 

Com o título “Passaporte para a Virada – Despertando 
o Empoderamento Feminino” Sandro Libardoni 
proporcionou momentos literalmente mágicos. Em uma 
palestra emocionante, Sandro convidou a todas a fazerem 
uma profunda análise existencial, e a partir disso promover 
verdadeiras transformações.

Para que o gostinho do Encontro ficasse ainda mais 
marcado, todas levaram de recordação o delicioso 
Cappuccino Senhor Café e claro, a receita da pannacotta.

A Cocapec e o Sicoob Credicocapec agradecem a 
participação, e espera que o 12º Encontro de Mulheres 
Cooperativistas possa fazer a diferença na vida de todas. 

O diretor comercial Saulo de Carvalho Faleiros também deixou uma 
mensagem para as mulheres em nome da diretoria. 

Um mural para deixar recados tornou a 
experiência ainda mais especial.

Na Sala de Experiências – Serviços Integrados, as participantes 
viram um pouco da história da Cocapec em fotos e objetos.
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Central de cursos:
(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@cocapec.com.br

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

Cursos Cocapec fazem a diferença na 
renda e na vida das famílias cooperadas

As capacitações oferecidas gratuitamente pela 
Cocapec, muitas delas em parceria com instituições 
como Sescoop/SP e Senar/MG, possuem o objetivo 

de proporcionar ao trabalhador rural uma oportunidade de 
se profissionalizar e, consequentemente, desempenhar sua 
atividade de forma mais eficiente e segura, além de abrir 
novas possibilidades de trabalho.

No caso das capacitações de Formação Profissional, 
que focam no aprendizado de outras atividades como 
artesanatos, quitutes, doces, etc, auxiliam também como 
um incremento da renda, possibilitando uma melhor 
qualidade de vida das famílias rurais.

Neste sentido, o Simcafé deste ano realizou uma “feirinha” 
com a participação de 6 mulheres, que fizeram a exposição 
de seus produtos, fabricados de acordo com a participação 
dos cursos.

É o caso de Valdirene Silva Cintra que levou variados tipos 
de doce, e ela disse que aprimorou as técnicas com as 
formações. “Eu já sabia fazer doce, mas com receitas e o jeito 
de fazer da minha mãe e avó, mas no curso eu aprendi como 
armazenar, conduzir as frutas para ter mais durabilidade, 
além fazer os custos para ter bons resultados”.  

Já Rosana de Fátima Cintra Batista faz produtos derivados 
de leite como queijos e iogurte. “Fiz o curso há alguns anos, 
e antes dele eu já fazia os produtos, mas perdia muito leite, 
aí eu aprendi as técnicas certas e comecei a faturar mais e 
melhorou muito”.

A feira foi um sucesso, com todos os visitantes prestigiando 
e levando para casa produtos de qualidade e contribuindo 
para o incentivo.

Todos os meses, acontecem cursos variados e gratuitos em 
diversas cidades da área de atuação da Cocapec. Para saber 
mais sobre as formações com vagas abertas visite o site 
www.cocapec.com.br e clique na sessão Agenda/Cursos. 
Acompanhe também pelo nosso Instagram e WhatsApp ou 
entre em contato pelos endereços (ao lado) para saber mais. 

Cursos de crochê e pintura em tecidos também estão no portfolio.  

Rosana de Fátima  
Cintra Batista 
aprendeu como 
conservar e a 
diversificar os 
produtos a base de 
leite.

Valdirene Silva 
Cintra aprimorou 

a técnica para 
comercializar seus 

doces
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Valores referente ao mês de Maio de 2019

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

Sulfato de Amônio T R$ 1.380,00 R$ 1.390,00  3,58  3,61 

Ureia T R$ 1.650,00 R$ 1.780,00  4,29  4,62 

Super Simples Gr T R$ 1.220,00 R$ 1.260,00  3,17  3,27 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.630,00 R$ 1.750,00  4,23  4,55 

Nitrato de Amônio T R$ 1.450,00 R$ 1.500,00  3,77  3,90 

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$ 29,77 R$ 11,91

ACTARA WG 1 R$ 193,89 R$ 193,89

ALION SC 500 0,15 R$ 2.148,94 R$ 322,34

ALLY 60 XP 0,01 R$ 1.055,25 R$ 10,55

ALTACOR 35 WG 0,09 R$ 1.258,90 R$ 113,30

ALTO 100 0,7 R$ 60,14 R$ 42,10

 AMISTAR WG 0,1 R$ 579,67 R$ 57,97

APROACH PRIMA 0,5 R$ 163,88 R$ 81,94

ASSIST 1 R$ 319,74 R$ 319,74

AUREO 2 R$ 17,04 R$ 34,08

AURORA 400 CE 0,1 R$ 418,96 R$ 41,90

BORAL 500 SC 1,5 R$ 135,68 R$ 203,52

CANTUS 0,15 R$ 631,48 R$ 94,72

CAPATAZ BR 1,5 R$ 38,09 R$ 57,13

CERCOBIN 700 PM 1 R$ 33,69 R$ 33,69

CLORIMURON NORTOX 0,1 R$ 70,00 R$ 7,00

COMET 0,7 R$ 144,33 R$ 101,03

CUPROZEB 2,25 R$ 32,88 R$ 73,97

CURYON 0,8 R$ 85,40 R$ 68,32

DANIMEN 300 0,25 R$ 106,85 R$ 26,71

DIFERE 2,25 R$ 30,60 R$ 68,85

DITHANE 4,5 R$ 20,05 R$ 90,21

ENVIDOR 0,3 R$ 548,75 R$ 164,63

ETHREL 0,8 R$ 220,00 R$ 176,00

FASTAC 0,22 R$ 41,11 R$ 9,04

FLUMIZIN 0,1 R$ 412,20 R$ 41,22

GALIGAM 4 R$ 71,20 R$ 284,82

GOAL 4 R$ 71,20 R$ 284,82

GRAMOXONE 1,75 R$ 18,44 R$ 32,27

IHAROL 1 R$ 11,13 R$ 11,13

IMPACT 5 R$ 63,32 R$ 316,58

KARATE 50 0,1 R$ 67,33 R$ 6,73

KASUMIN 1,5 R$ 79,20 R$ 118,80

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

KLORPAN 1,5 R$ 34,20 R$ 51,30

KOCIDE 2 R$ 39,19 R$ 78,38

KUMULUS DF 2 R$ 11,03 R$ 22,05

MANZATE WP 4,5 R$ 111,66 R$ 502,45

MATCH 0,3 R$ 73,14 R$ 21,94

METILTIOFAN 1 R$ 33,69 R$ 33,69

NOMOLT 0,25 R$ 140,32 R$ 35,08

NUFOSATE 3 R$ 13,00 R$ 39,00

NUFURON 0,01 R$ 631,00 R$ 6,31

OMITE 1,5 R$ 76,18 R$ 114,27

OPERA (5l) 1,5 R$ 83,50 R$ 125,25

ORTUS 1,5 R$ 70,16 R$ 105,24

PREMIER PLUS 4 R$ 116,27 R$ 465,07

PREMIER WG 1 R$ 134,31 R$ 134,31

PRIORI XTRA 0,5 R$ 117,27 R$ 58,63

PYRINEX 1,5 R$ 34,50 R$ 51,75

REDSHIELD 1,3 R$ 50,12 R$ 65,15

RIMON 0,3 R$ 98,00 R$ 29,40

RIVAL 1 R$ 45,50 R$ 45,50

ROUNDUP ORIGINAL 3 R$ 14,45 R$ 43,35

ROUNDUP WG 3 R$ 29,00 R$ 87,00

RUBRIC 0,55 R$ 80,18 R$ 44,10

SELECT 0,4 R$ 75,60 R$ 30,24

SPHERE MAX 0,4 R$ 233,94 R$ 93,58

SUPERA 2,5 R$ 38,09 R$ 95,22

TALENTO 0,015 R$ 2.348,67 R$ 35,23

TENAZ 2,5 R$ 56,13 R$ 140,33

TILT 0,675 R$ 52,05 R$ 35,13

TUTOR 1,5 R$ 38,09 R$ 57,13

VERDADERO WG 1 R$ 366,84 R$ 366,84

VERTIMEC 0,4 R$ 52,12 R$ 20,85

ZAPP QI 3 R$ 18,79 R$ 56,38
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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

 2018 2019

R$ US$ R$ US$

Janeiro 446,42 139,10 410,87 109,95

Fevereiro 438,33 135,18 407,70 109,58

Março 429,82 131,18 395,61 102,95

Abril 430,71 126,39 384,35 98,69

Maio 451,02 124,03

Junho 452,52 119,67

Julho 439,25 114,79

Agosto 421,16 107,24

Setembro 415,39 101,15

Outubro 441,23 117,45

Novembro 441,59 116,63

Dezembro 420,32 108,24

Média Anual 435,65 120,09 399,63 105,29

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

Média mensal do preço* de Milho

 2018 2019

R$ US$ R$ US$

Janeiro 32,70 10,19 38,91 10,41

Fevereiro 34,76 10,72 40,89 10,99

Março 41,37 12,62 39,82 10,36

Abril 39,92 11,72 36,42 9,36

Maio 42,69 11,73

Junho 40,55 10,73

Julho 37,22 9,73

Agosto 41,17 10,48

Setembro 40,31 9,81

Outubro 36,43 9,68

Novembro 36,56 9,65

Dezembro 37,83 9,74

Média Anual 38,46 10,57 39,01 10,28

Fonte: Índice Esalq/BM&F

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

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

2018 278 225 178 35 23 22 0 60 79 228 374 157 1.659

2019 207 307 267 165 946

Média Mensal 300,3 226,0 191,9 90,7 56,0 18,0 0,0 31,0 55,5 199,0 271,0 238,5

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

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

2018 470 244 146 23 19 63 0 51 63 222 303 15 1619

2019 72 335 440 142 989

Média Mensal 304,7 236,0 253,7 63,0 46,0 57,0 0,0 26,5 31,5 181,0 226,5 121,0

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

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

2018 345 195 169 53 36 0 0 79 114 286 429 230 1936

2019 105 398 376 182 1061

Média Mensal 290,7 256,0 227,0 107,3 72,5 32,0 0,0 39,5 85,5 200,0 358,5 322,0

Fonte: Esalq/BM&F

2015

2016

2017

2018

2019

Índices pluviométricos* - Últimos 3 anos

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

P   ara garantir a fidelidade do peso durante a entrega da 
produção de 2019, a Cocapec realizou a calibragem de 

todas as suas balanças. Dessa forma, o cooperado tem total 
tranquilidade no momento de enviar seus cafés à cooperativa. 
Vale lembrar que as balanças são aferidas durante todo o ano 
e não apenas na safra. 

Balanças são aferidas para a safra

Na Área do Cooperado no site da Cocapec é possível acompanhar diversas movimentações. Entre elas está a Autorização 
de Venda Futura. O documento traz informações completas sobre a transação como data da emissão, data limite da 

autorização, número de sacas, preço mínimo, entre outras. Além disso, é possível imprimir o relatório. Se ainda não tem acesso 
a Área do Cooperado, solicitar no setor de Cadastro ou ligue (16) 3711-6266. 

Uma inciativa do Sistema OCB, Conselho Nacional 
do Café e do presidente da Frente Parlamentar do 

Cooperativismo (Frencoop), deputado Evair de Melo (ES), 
realizou a Semana de Degustação de Cafés Especiais do 
Brasil, com o tema Cafezinho com o Cooperativismo. A 
ação reuniu produtos de todas as regiões produtoras e 
teve o objetivo de promover o café do Brasil e a força do 
cooperativismo na cafeicultura. A Cocapec foi uma das 
cooperativas participantes, através do Senhor Café. E o 
sucesso foi total. Foto: Ascom Sistema OCB

Explore o Espaço Cooperado 
no site da Cocapec

Senhor Café é degustado na 
Câmara dos Deputados em Brasília
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