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A colheita do café neste ano está bastante adiantada e segue em ritmo 
acelerado, sendo beneficiada principalmente pelo clima predominantemente 
mais seco em junho que favorece toda a operacionalização da colheita 
e varrição do café. Na Cocapec, mesmo na safra de bienalidade baixa, 
já recebemos grande volume da produção, cerca de 100% a mais do que 
foidepositado no mesmo período, comparativamente com os últimos 2 
anos.

A safra 2019 continua sendo um desafio para o produtor rural e um diferencial 
é ter uma cooperativa que possui uma grande estrutura preparada para 
receber e comercializar os cafés dos seus cooperados de forma rápida e 
eficiente. A entrega do produto passa por várias etapas como balança, 
armazenagem e departamento de café. Todos esses setores trabalham de 
forma coordenada, e possuem ferramentas modernas que proporcionam 
agilidade, tornando o nosso recebimento o mais dinâmico da região. Este 
tema é a nossa matéria de capa em que detalharemos todo o processo.

Durante esse período não podemos descuidar da broca, visto que ela 
permanece no dia a dia do cafeicultor, sendo necessário realizar os 
procedimentos preventivos para o seu controle, e um deles é a técnica de 
repasse, ou seja, não deixar nenhum grão na lavoura durante a colheita, pois 
ele serve de morada para o inseto atacar na próxima safra. Lembrando que 
a Cocapec possui um importante programa de manejo integrado chamado 
“Todos Contra a Broca”, sinal de comprometimento com uma produção mais 
sustentável de café. Fale com o técnico e se informe sobre a praga.

Educação, formação e informação, é o 5º princípio cooperativista que a 
Cocapec faz questão de colocar em prática de forma bastante ativa na sua 
área de atuação, através dos cursos de capacitação que oferece em conjunto 
com oSenar/MG, Sescoop/SP e Senai/SP. A qualidade das formações 
proporciona maior profissionalismo, reforçando o papel da cooperativa ao 
promover o desenvolvimento dos seus associados e comunidade rural.

Realizamos também uma ação na comunidade local, através da exibição do 
cinema gratuito para os alunos das escolas públicas e para toda a família.  
Atendendo, assim, mais 2 princípios cooperativistas,  aIntercooperação e 
oInteresse pela Comunidade. A ação só foi possível pelo trabalho conjunto 
com outras cooperativas e entidades. Essa atitude demonstra o diferencial 
de uma sociedade cooperativista, pois ela não se restringe apenas ao seu 
negócio principal, mas utiliza sua capacidade organizacional para multiplicar 
valores.
Todos os temas que falamos acima, além de muitos outros, estarão nas 
próximas páginas. 

Desejamos uma boa leitura e esperamos que aprecie os conteúdos que 
reúnem as atividades da Cocapec neste período.

Safra ágil e tranquila se faz 
com Serviços Integrados
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O  Programa de Visitas Cocapec foi movimentado nos 
últimos tempos, com grupos variados conhecendo 
mais sobre o trabalho que a Cocapec desenvolve 

para os seus cooperados, e como os auxilia a produzirem 
um dos melhores grãos do mundo. A Cocapec agradece o 
apoio da Fundação Procafé, que sempre abre suas portas 
para mostrar a etapa do cultivo para os grupos. O nosso 
muito obrigado também ao cooperado Guilherme Jacinto 
Rodrigues Alves, proprietário da Fazenda Stº Antônio do 
Monte Belo, em Restinga/SP, que recepcionou o grupo 
da Universidade de Purdue. Essas colaborações foram 
fundamentais para o entendimento dos processos e 
satisfação da experiência. Veja a seguir como foram as 
experiências.

“Programa Jovens Embaixadores” 
Embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil

O grupo, que participa do programa organizado pela 
Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é formado por 
estudantes de escolas públicas americanas e passou por 
Franca/SP. Por aqui, eles foram apoiados pela escola de 
inglês CCBEU que ficou responsável por mostrar um pouco 
dos elementos da cultura local, e claro, o café não poderia 
faltar. A turma teve a experiência de colher café em uma 
fazenda, divertiu-se com os grãos secando no terreiro e fez 
a degustação na cooperativa. A visita teve a importante e 
simpática presença da Adida Cultural do Consulado dos 
Estados Unidos em São Paulo, Madelina Young-Smith, e 
do Especialista de Assuntos Culturais, Wesley Oliveira, que 
fizeram questão de acompanhar o grupo no roteiro sobre 
a cafeicultura.

Alunos MBA 
Universidade Purdue (Estados Unidos)

A visita da universidade americana já é uma tradição aqui 
na Cocapec. Acompanhados do professor Marcos Fava 
Neves, o grupo sempre vem à cooperativa para conhecer 
mais sobre café. Na oportunidade foram até uma fazenda 
na cidade de Restinga/SP e viram de perto a colheita 
mecanizada. Posteriormente, conheceram toda a estrutura 
da Cocapec como torrefação, armazém, usina e laboratório 
de cafés especiais.

Grupos conhecem a cooperativa e 
se encantam pela cafeicultura
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Participantes do 
“Prêmio de Jornalismo” – Abag RP

Todos os anos a Cocapec recebe os participantes do Prêmio 
com o objetivo de detalhar o trabalho da cooperativa 
na produção cafeeira, para que os futuros profissionais 
possam enxergar o agronegócio como fonte de notícias 
e mostrar de forma correta este importante seguimento 
da economia. Dessa forma, após a ida em uma fazenda, 
o grupo conversou com o superintendente Ricardo Lima 
de Andrade, mostrando todo o suporte que a Cocapec 
oferece para os seus cooperados. Ao final, todos ficaram 
impressionados com a quantidade de processos envolvidos 
para levar o cafezinho até a xícara. 

Professores do programa
 “Agronegócio na Escola” – Abag RP

O programa é desenvolvido pela entidade desde 2001, 
e tem o objetivo de levar os conceitos fundamentais 
do agronegócio aos alunos e professores de escolas de 
toda a região, através de visitas às empresas associadas, 
como é o caso da Cocapec. O grupo, primeiramente, foi 
recepcionado na Fazenda Experimental da Fundação 
Procafé, onde conheceram todas as etapas do processo 
produtivo. Posteriormente, na cooperativa, assistiram a 
uma apresentação sobre o cooperativismo, cafeicultura 
e a Cocapec. Ao final fizeram o roteiro tradicional pelas 
estruturas. 
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OCB define diretrizes prioritárias 
para os próximos anos

Durante o14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo 
(CBC), a Organização Nacional das Cooperativas, 
OCB, definiu, juntamente com os congressistas as 

diretrizes prioritárias para os próximos anos. A Cocapec 
marcou presença através de seu vice-presidente Alberto 
Rocchetti Netto.

Ao todo foram estabelecidas 48 ações dividas em 6 
categorias. A seguir citaremos dois exemplos de cada uma. 
As demais podem ser conhecidas acessando o Qr-code no 
final da página, o documento base também está disponível 
para download no mesmo espaço.

Comunicação
• Divulgar o cooperativismo brasileiro e seus benefícios por 
meio de estratégias e ferramentas de comunicação, como 
mídia convencional, plataformas digitais, entre outras;

• Criação de uma campanha nacional de comunicação para 
estimular o papel das cooperativas escolares (mirins ou de 
alunos) na promoção do cooperativismo.

Governança e gestão
• Identificar e promover boas práticas de governança e 
gestão em cooperativas de todos os setores e portes;

• Adotar sistema de qualificação em gestão “a distância” 
ou semipresencial para todos os gestores de cooperativas, 
em parceria com instituições de ensino reconhecidas e 
qualificadas;

Inovação
• Incentivar a capacitação de jovens sucessores para 
propiciar que estejam aptos a ocuparem cargos eletivos nas 
suas cooperativas;

• Promover a intercooperação para o compartilhamento e 
acesso a novas tecnologias.

1.300 pessoas participaram do CBC.

Fonte: cbc.coop.br /  Fotos/Divulgação Sistema OCB
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Intercooperação
• Elaborar programa de intercâmbio de conhecimentos e 
boas práticas entre cooperativas;

• Promover negócios entre as cooperativas por meio de 
feiras, eventos e plataformas digitais;

Mercado
• Adequar, aprimorar ou criar linhas de crédito adequadas 
para todos os segmentos do cooperativismo, sem 
interromper as atuais políticas de fomento ao modelo de 
negócio cooperativista;

• Realizar parcerias entre cooperativas ou com terceiros 
para investimentos em logística, transporte, produção 
de insumos, terminais de distribuição de produtos e 
exportação.

Representação
• Criar rede virtual com os parlamentares da Frencoop para 
municiá-los de informações e demandas do cooperativismo;

• Fortalecer a Frente Parlamentar do Cooperativismo 
(Frencoop) no Congresso Nacional;

O 14º CBC aconteceu ente os dias 8 e 10 de maio, e é 
considerado o mais importante do setor. Participaram 
Importantes autoridades da área como Roberto Rodrigues, 
Embaixador da FAO para o cooperativismo; Ariel Guarco, 
presidente da Aliança Cooperativa Internacional e Graciela 
Fernandez, presidente da ACI Américas. O tema da edição 
foi “O cooperativismo do futuro se constrói agora”.
trabalhava com café e ficou bem de vida”. 

O vice-presidente Alberto Rocchetti Netto representou os 
cooperados da Cocapec no evento.

O público foi formado por autoridades mundiais e nacionais 
do cooperativismo, dirigentes e cooperados, embaixadores, 

ouvintes e imprensa.

Acesse o documento 
completo através do QR Code
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A matrícula número 79 já indica que Geraldo Ferreira 
está presente na Cocapec desde a sua fundação. Da 
sua fazenda localizada em Alto Porã, próximo do 

município de Pedregulho/SP, ele tem uma vista privilegiada 
da represa da Jaguara, que pertence a Rifaina/SP, e foi lá 
que, com o seu jeito tranquilo e cordial, recebeu a equipe 
da Revista Cocapec para uma agradável conversa.

Ele nasceu em Itajobi/SP, mas como ele mesmo disse foi 
por um acaso, pois sua família tem a origem nesta região. 
Sua relação com a cafeicultura começou ainda criança 
quando o seu pai nos anos 60 adquiriu uma propriedade 
em Restinga/SP, onde passou grande parte de sua vida. 

Com o falecimento dos seus genitores ele e os irmãos 
começaram a conduzir a propriedade herdada. Mas Sr. 
Geraldo queria novos desafios e foi buscar um novo local, 
e foi assim que em 1980 chegou em Pedregulho. “Eu vim e 
gostei da terra, achei muito propício, vendi a minha parte 
para os meus irmãos e me instalei aqui”. No local já havia 
alguns pés de café e com o tempo ele foi ampliando e 
modernizando até formar uma grande fazenda. 

Se associar ao cooperativismo foi um importante passo 
para o desenvolvimento de Sr. Geraldo. Incentivado por 

Geraldo Ferreira 
Um entusiasta do cooperativismo

No terreirão ele admira o 
resultado de meses de trabalho.

O café sempre foi a sua 
paixão e nunca pensou em 

mudar de atividade.

Veja a trajetória de um dos cooperados fundadores da Cocapec
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um amigo ele se filiou a Cocap que havia se instalado em 
Franca. Mas como a unidade encerrou suas atividades 
ele também foi um dos que batalharam para a criação de 
uma nova cooperativa. “Ter uma cooperativa nossa era 
fundamental, precisávamos montar uma aqui, e eu sempre 
fui um cooperativista pois eu entendo que uma forma de 
unir uma classe é através de uma cooperativa, pois é nela 
que fazemos os nossos negócios”. 

O cooperado conta que no início da Cocapec estavam todos 
muito entusiasmado, mas ele ressalta que passaram por 
dificuldades, e pondera que os administradores souberam 
conduzir para superar os desafios. 

Ele reforça também como a cooperativa foi fundamental 
para o desenvolvimento da cafeicultura. “Primeiramente o 
mérito é dos produtores, que buscam o desenvolvimento 
através da cooperativa, que por sua vez oferece assistência, 
produtos de primeira linha, sempre na hora que precisamos, 
promove a mecanização, a granelização, e antes era muito 
difícil, e hoje você tem esse conjunto, e é para todo mundo 
tanto pro grande quanto pro pequeno”.

Outro ponto abordado por Sr. Geraldo é a fidelidade e ele 
faz questão de dizer que deposita 100% dos seus cafés 
e faz todas as suas compras na Cocapec. “Quando você 
é um cooperado tem que mostrar porque é, tem que ter 
fidelidade, participar das reuniões, assembleias e tudo 
mais”.  

Ele ainda faz uma análise sobre as novas gerações e o futuro 
da cafeicultura. “A moçada está assimilando bem, hoje está 
muito mais fácil ter informações de como manejar uma 
propriedade, como plantar e colher. Além disso, a Alta 
Mogiana está em uma localização privilegiada e temos 
coisas que ninguém tiram como clima, terra fértil e plana 
que dá para mecanizar, e esse é um ponto importante, pois 
os jovens buscam a modernidade, hoje é possível tocar uma 
fazenda pelo celular, só que eu gosto de estar presente, é a 
minha atividade”, avaliou Sr. Geraldo com um largo sorriso.

O cooperado finalizou a conversa com uma relevante 
avaliação da Cocapec. “Na minha visão a cooperativa é um 
conjunto de serviços, ela tem o poder de negociar volumes 
grandes, comprar melhor os insumos, ela busca isso. Uma 
coisa boa é que temos a tranquilidade que os produtos 
adquiridos são de procedência e ficamos garantido pois 
sabemos o que estamos comprando, e quando a gente 
aplica você vê o resultado, mas o mais importante é 
a comercialização dos nossos cafés, assim como diz o 
slogan ‘O Melhor Café Está Aqui’, eu falo que os melhores 
negócios também devem estar aqui. Nestes 34 anos não foi 
só maravilha, tivemos muitos desafios, mas hoje estamos 
nessa posição interessante, espero que a cooperativa 
continue acreditando nas pessoas, no produtor, com 
o foco de buscar sempre o que há de melhor, pois, se 
houver outras épocas de dificuldade, só com a união dos 
cooperados vamos superar, e eu olho sempre para o futuro 
que é acreditar nas pessoas e vencer os desafios”.  

Sr. Geraldo observa o neto e vê que o futuro 
da cafeicultura é promissor.

A gestão é um dos pontos fortes do 
cooperado que mantém sua propriedade bem 

estruturada.

Orgulhoso, ele analisa seus pés de café.
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A expressão herança pode ser aplicada a várias  
situações. Não apenas à transferência de patrimônio 
entre gerações.

Ética, valores, princípios e formas de encarar a vida por 
descendentes de um grupo familiar ou cultural, também 
podem ser interpretados como uma herança, de caráter 
cultural.

Em geral ela tem sido mais aplicada para a transferência de 
patrimônios, propriedades, reservas financeiras e empresas.
Mas neste artigo pretendo abordar o tema do livro que 
relancei sob o título “Cartas a um jovem herdeiro” dedicado 
a herdeiros de empresas familiares. Sejam elas Unifamiliar 
ou Multifamiliar. Empresas de um fundador,  diferentemente 
daquelas que foram criadas por um grupo de fundadores 
de diferentes famílias. Onde houve a liberdade da escolha 
na primeira geração.

Logo no início do livro procuro explicar os significados 
de uma “carta”, tendo em vista que já deixou de ser um 

instrumento de comunicação interpessoal faz bom 
tempo. Especialmente diante do surgimento de recursos 
eletrônicos que tornam as comunicações mais rápida, 
diretas e interativas.

Uma “carta” é algo unilateral, pensado, escrito e lido em 
momentos bem diferentes. O que permite interpretações de 
ambos os lados de forma mais lenta em suas manifestações.
As cartas procuram estimular os herdeiros a considerarem 
a herança de uma empresa como algo que ultrapassa, em 
muito, de um mero patrimônio.

Em primeiro lugar um alerta para que o fundador considere 
o tema, preferencialmente, ainda em vida. Não deixando 
para depois do seu desaparecimento. E inclua o “legado” 
da sua obra com a mesma importância que atribui ao 
patrimônio construído.

A herança não vem com 
manual de instruções

Renato Bernhoeft 
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Aos herdeiros importa saber, ou tomar consciência, de que 
nasceram em uma família, onde não houve a liberdade 
das escolhas. Seus pais, irmãos e demais familiares foram 
impostos pelas relações da geração anterior. Mesmo nas 
famílias que declaram um “amor eterno”, estas diferenças 
nem sempre são respeitadas na sua individualidade. 

A empresa herdada vai gerar uma segunda circunstância 
muito pouco compreendida, tanto por fundadores como 
herdeiros.

O patrimônio herdado cria um vínculo societário entre 
pessoas que muitas vezes não estão preparadas para esta 
nova dinâmica.

Especialmente quando o modelo anterior tinha uma única 
figura forte, que representava, simultaneamente, os papéis 
de Patriarca, Dono e Gestor.

E este modelo não se aplica, ou transfere, às próximas 
gerações de filhos/irmãos ou primos.

Assumir o papel de sócios exige preparo intenso e 
prolongado. Afinal, embora alguns possam assumir papel 
de gestores na empresa, não podem deixar de considerar 

as opiniões, expectativas e diferenças dos que estão fora da 
gestão. Afinal, eles também são sócios pela via do capital.
Uma das características de uma sociedade saudável, está 
em sua capacidade de administrar conflitos de interesses e 
personalidades distintas.

Na essência, três indicadores são vitais. Construir uma 
relação de confiança mútua. Ter clareza, e legitimação, 
da estrutura de poder, tanto no âmbito da família, na 
sociedade e da empresa.

E, não menos importante, a forma como cada um se 
relaciona com seus recursos financeiros, tanto no nível 
individual como coletivo.

Enfim, os temas das cartas são bem mais amplos.
Caso o leitor tenha interesse, vale consultar o livro, que já 
está nas livrarias.

Ele apresenta um conjunto mais amplo de temas, e 
provocações, para serem debatidos.
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De acordo com o Censo Agropecuário, mais de 
19% dos empreendimentos rurais são geridos por 
mulheres. O número subiu 7% em relação a 2006, 

quando o mesmo estudo registrou apenas 12%. O dado 
ainda é modesto visto que as mulheres representam quase 
a metade da população rural do país. As ilustrações a seguir 
detalham várias informações sobre o perfil agro feminino.

Em abril, a Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), em parceria com a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) 
lançou a 4 ª edição da campanha #Mulheres Rurais, Mulheres 
com Direitos, com o objetivo central de dar visibilidade ao 
trabalho promovido por mulheres, além de estimular a 
adoção de medidas que facilitem o acesso delas a recursos 
e sistemas produtivos de inovação, de forma a aumentar a 
representação das mulheres no campo da ciência e do uso 
de novas tecnologias. Para saber mais entre em contato 
pelo e-mail: mulheresrurais.saf@agricultura.gov.br ou pelo 
telefone: (61) 3218.2886.

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 elaborar ações para o crescimento 
e manutenção desta importante atividade econômica. 

Curiosidades do Agro: 
Mulheres dirigem quase 20% dos 
empreendimentos rurais do Brasil
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
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Com quase 50% de participação no PIB, o 
cooperativismo agro discutiu temas relevantes à 
sua contribuição na economia, no desenvolvimento 

social e sustentável do país no Encontro Nacional das 
Cooperativas Agropecuárias 2019 (ENCA19).

O evento aconteceu no início de junho em Campinas, e 
a Cocapec foi representada pela gerente administrativa 
e financeira Morgana Cristina Reatto Mattos, o 
superintendente Ricardo Lima e o diretor executivo Saulo 
Faleiros. O evento é promovido pelo Grupo Conecta com 
apoio do Sistema OCB – Organização das Cooperativas 
Brasileiras.

Na ocasião, foram discutidos temas relacionados à 
aceleração do crescimento, governança, tecnologias 
digitais, finanças e gestão de riscos nas cooperativas. Os 
palestrantes convidados foram Ricardo Amorim, Alexandre 
Garcia, Max Gehringer e o ex-ministro da agricultura 
Roberto Rodrigues, além disso aconteceram discussões de 
cases de cooperativas do ramo. 

O evento destaca e fortalece a importância do 
cooperativismo no segmento agrícola, para a redução 
de custos ao produtor, como facilitador de decisões, 
negociações, aplicação de modelos sustentáveis para o país. 
Hoje, quase 48% de toda produção no campo brasileiro é 
proveniente de cooperativas, atingindo exportações acima 
de U$$ 6 bilhões.

O Encontro reuniu lideranças das principais 
cooperativas do ramo agro do Brasil.

Cocapec presente no ENCA19
O evento é um dos mais tradicionais e importantes do cooperativismo do país.

Membros da gestão da Cocapec prestigiaram o evento.

O economista Ricardo Amorim foi um dos palestrantes.

Fonte: Com informações do Grupo Conecta
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Brasil e Colômbia consolidam aliança 
para garantir renda a produtores

Os representantes da produção cafeeira de Brasil e 
Colômbia selaram uma aliança para buscar soluções 
à persistente crise de preços do café. A medida foi 

tomada no dia 14 de junho, no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Brasília (DF).

Após 10 meses do último encontro entre as lideranças, em 
agosto de 2018, os preços continuam abaixo dos custos 
de produção, agravando o empobrecimento das regiões 
cafeeiras ao redor do mundo e tornando incerta a oferta 
futura de café aos consumidores.

A resposta do restante da cadeia de valor nesse intervalo 
de tempo, apesar das múltiplas tentativas de diálogo 
por parte dos países produtores e do Fórum Mundial de 
Produtores de Café (FMPC), tem sido muito insatisfatória.

Na reunião, representantes brasileiros do Conselho 
Nacional do Café (CNC) e da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) e colombianos da Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) consolidaram a aliança para o 
desenvolvimento de ações em diversas frentes, tais como 
a aproximação dos produtores com consumidores finais e 
a agregação de valor na origem, de maneira que a riqueza 
gerada ao longo de toda a cadeia seja melhor distribuída, 
garantindo a sustentabilidade econômica dos produtores 
e a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Em comunicado, eles informaram que também insistirão 
na importância da transparência do mercado e que os 
contratos futuros do café reflitam as realidades, sem a 
interferência de fatores externos que afetam os preços e 
aumentam a insegurança.

“Brasil e Colômbia consideram fundamental que a 
Intercontinental Exchange – ICE e o governo dos Estados 
Unidos regulem a participação dos atores ‘não comerciais’ 
nos contratos futuros do café, além de adotarem outras 
medidas para aumentar a transparência na formação dos 
preços e a eficácia das ferramentas de cobertura de riscos”, 
destaca o presidente do CNC, Silas Brasileiro. “Da mesma 
forma, analisa-se a viabilidade e o impacto da gestão dos 
estoques de café nas origens produtoras”, completa.

Reafirmando o compromisso com o equilíbrio entre 
oferta e demanda, Brasil e Colômbia, atuando com o 
Fórum Mundial, promoverão ativamente a implantação 
de um projeto global de aumento do consumo, assim 
como, conjuntamente, o trabalho científico, com o 
desenvolvimento de pesquisas para encontrar usos 
alternativos para o café. “Os detalhes das ações discutidas 
serão apresentados no II Fórum Mundial de Produtores de 
Café, nos dias 10 e 11 de julho, em Campinas (SP)”, conclui 
o presidente do CNC.

Por:  Conselho Nacional do Café (CNC)

Maiores produtores mundiais de arábica planejam ações conjuntas para reverter a crise de preços do café

Reunião aconteceu no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). Foto: Divulgação CNC.
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Produtores são representados pela 
cooperativa no 3º Encontro de Membros 
da Plataforma Global do Café

A Cocapec participou do 3º Encontro de Membros 
da GCP Brasil (Plataforma Global do Café), evento 
que reuniu 55 participantes de alto nível da cadeia 

de café brasileira, desde a produção até a indústria - 
todos membros da Plataforma incluindo cooperativas, 
traders, exportadores, torrefações, entidades, associações, 
prestadores de serviços e certificadoras.

Foram dois painéis de discussão, com temas de relevância 
para o setor, que geraram muita interação entre a plateia 
e os panelistas convidados. O primeiro, o Painel Regiões 
Sustentáveis teve Annette Pensel (Diretora Executiva da 
GCP global) como moderadora, focando a originação de 
cafés sustentáveis e as ferramentas GCP que contribuem 
neste processo, amparado no conceito de regiões 
sustentáveis, uma abordagem que tem sido trabalhada 
pela GCP com vista a alternativas futuras para garantir a 
sustentabilidade de grandes volumes de café. Entre os 
painelistas estavam Saulo Faleiros (Diretor da Cocapec), 
que foi o responsável para representar os produtores na 
discussão; Sérgio Hazan (Sócio - Comexim), Flávia Barbosa 
(Diretora Executiva – Exportadorade Café Guaxupé), Rahul 
Banka (Vice-Presidente Café – Olam) e Aristides Tabosa 
(Diretor Originação de Matéria-Prima – JDE), contribuindo 
com suas experiências evisões sobre o tema. Já o segundo 
foi o Painel Boas Práticas & Agroquímicos, que estimulou a 
cadeia a pensar em soluções que agregam valor ao setor, 
discutindo os agroquímicos na produção e no mercado de 
café.

O Encontro de Membros ocorre anualmente, sendo 
uma oportunidade de conversar e trocar conhecimento 
entre os membros da GCP no Brasil, de maneira a discutir 
novas oportunidades de ações e projetos rumo a mais 
sustentabilidade da cafeicultura.

A Cocapec tem uma participação ativa dentro da GPC 
desde 2016, quando formou turmas do programa “Produtor 
Informado” em que aprenderam sobre as 11 áreas temáticas 
que formam o Currículo de Sustentabilidade do Café. Em 
2017, a cooperativa recebeu o certificado de membro e 
passou a fazer parte oficialmente da Plataforma. Outra 
contribuição importante da cooperativa foi em representar 
Produtores do Café Arábica pelo Grupo de Trabalho Brasil, 
liderado pelo superintendente Ricardo Lima de Andrade.

Sobre a Plataforma Global do Café

A Plataforma Global do Café (GCP) é uma associação 
internacional com 150 membros de todos os segmentos 
da cadeia produtiva. Ela atua hoje em 9 países produtores 
(Brasil, Vietnã, Indonésia, Uganda, Colômbia, Quênia, 
Honduras, Tanzânia e Peru) e tem como visão um setor 
cafeeiro sustentável que ofereça boas condições de vida 
para produtores e trabalhadores e assegure a oferta futura 
de café, enquanto protege os recursos naturais. No Brasil, 
onde está mais consolidada, tem um programa abrangente 
coordenado pela empresa P&A. A GCP conta no Brasil com 
mais de 45 membros e dezenas de parceiros.

Fonte: GCP Brasil

Participantes do 3º Encontro de Membros da GCP Brasil (foto/GCP Brasil)
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Sescoop apresenta resultado do 
Programa de Desenvolvimento 
Econômico-Financeiro (GDA)

A Cocapec se reuniu com os colaboradores do 
Sescoop/SP que apresentaram o resultado do 
Programa de Desenvolvimento Econômico-

Financeiro (GDA), que é um sistema de cadastro e 
consolidação dos balanços contábeis, financeiros e sociais 
das cooperativas brasileiras.

Os indicadores gerados foram comparados com os de 
outras cooperativas agropecuárias dos Estados de São Paulo 
e Paraná, e a Cocapec apresentou um ótimo desempenho, 
demonstrando sua eficiência na gestão.

Outro ponto positivo do GDA é que com os dados 
organizados e acessíveis 24h por dia, a cooperativa pode 
formular estratégias para continuar se desenvolvendo e 
oferecendo as melhores soluções para os cooperados e 
colaboradores. 

Veja outros pontos em que as informações do GDA podem 
ajudar a gestão:

Profissionais do Sescoop/SP apresentam os indicadores da Cocapec

Pesquisa de mercado (benchmarking) para comparar o seu 
desempenho ao do setor, ao longo dos anos;
Tomar decisões mais estratégicas com base nas tendências 
de crescimento ou retração do seu ramo de atuação;
Prestar contas aos seus cooperados, demonstrando seu 
compromisso com a transparência da gestão;

Facilitar o trabalho de monitoramento das contas da 
cooperativa pelo Conselho Fiscal, pela Auditoria interna e 
também pelo Conselho de Administração.
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O recebimento mais ágil e seguro 
da Alta Mogiana está aqui

Rapidez no desembarque, segurança no 
armazenamento, controle total dos lotes e estruturas 
adequadas são apenas alguns dos elementos que 

faz o sistema de processamento de café da Cocapec o 
mais eficiente de toda a região. A cooperativa possui o 
mais completo e cuidadoso trabalho com os grãos da Alta 
Mogiana, e realiza com profissionalismo todas as etapas, do 
recebimento até a comercialização da safra.

A balança é o primeiro passo no caminho do café dentro da 
cooperativa. Acompanhada sempre da nota fiscal, a carga 
é pesada e todos os dados são colocados no sistema como 
nome do cooperado, número da NF, propriedade, e em 
seguida é gerado o número de lote. Vale lembrar que todas 
as balanças são aferidas pelo INMETRO. 

Na sequência, o caminhão se dirige a área de desembarque, 

que é feito por ordem de chegada, e o descarregamento é 
efetuado de acordo com o modo que o café foi trazido (big 
bag ou granel) e também com o tipo de veículo (caminhão 
tradicional ou basculante). O escoamento é rápido e 
tudo acompanhado atentamente pela sala de operações, 
localizada no armazém. O caminhão já vazio retorna a 
balança onde é novamente pesado e liberado, e assim fica 
disponível para fazer outro transporte. Até este momento, 
todo o processo levou em média 38 minutos.  Esta agilidade 
colabora com os ganhos dos caminhoneiros como Ademir 
Carlos Berteli, que trabalha em Franca e Cristais Paulista. 
“Na Cocapec é sempre sem fila, desenvolve mais rápido e 
chegando no horário limite descarrega no dia. Quando fala 
que a carga é pra cá fico contente porque sei que posso 
me comprometer com outro serviço pois estarei liberado”. 
Quem também compartilha dessa opinião é Valdinei Dias 
Silva, que atua em Pedregulho. “Aqui na Cocapec é melhor 

O colaborador recebe todas as orientações 
de armazenamento diretamente na 

empilhadeira.
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e mais rápido, o atendimento e a estrutura são muito bons, 
e quando trabalho trazendo café pra cá faço várias viagens, 
já cheguei a fazer 6 no mesmo dia”.  Já Robinson Clayton 
de Assis, que trabalha na região de Ibiraci/MG, destaca a 
estrutura como uma grande facilidade. “Com o tombador 
agiliza bastante, fica mais fácil, e não precisa esperar pra 
descarregar”. 

Para receber um novo lote a moega é limpa para que não 
haja contaminação dos grãos do desembarque anterior. Os 
cafés são transportados por elevadores e depois distribuídos 
para os inúmeros silos através de esteiras. No silo central é 
realizado o “embegamento” nos big bags padronizados e 
devidamente identificados com os códigos de barra, que 
armazenam todas as informações dos lotes. 

A movimentação é realizada por empilhadeiras que estão 
equipadas por um dispositivo interligado ao sistema e 
que recebem informações dos procedimentos a serem 
realizados. Através do sensor que faz a leitura do código do 
big bag o operador confere a carga na tela e se dirige até a 
ala onde é efetuada uma segunda verificação, e finalmente 
o café armazenado.

Toda essa movimentação é acompanhada em tempo real 
pela sala de comando, pois o café é totalmente rastreado 
dentro da Cocapec, do momento em que é registrada 
a sua entrada até sua saída para o mercado. Com o uso 
da tecnologia, os processos atuam de forma integrada 
concedendo agilidade, controle e total segurança, 
demonstrando cuidado e respeito pelo trabalho do 
cooperado.

Durante todo o processo de “embegamento” são retiradas 
amostras que representam o lote. O material é direcionado 
ao setor de classificação que faz a análise física e sensorial 
dos grãos. Para isso, são separadas 142g para verificação 
de umidade, separação de defeitos e peneiras, ao final é 
registrado o percentual de catação do lote. Da própria mesa 
de trabalho, o classificador lança todas as informações no 
sistema que ficam disponíveis para equipe de provadores. 
As amostras continuam no estoque do setor até o momento 
em que o café é comercializado. Vale lembrar que todos 
os cafés que são entregues na Cocapec são classificados 
na matriz, o que permite padronização do trabalho dos 
profissionais e controle integral do processo, conferindo 
insenção e precisão amostrais. 

Em seguida, em um recipiente devidamente identificado 
com as informações do cooperado é encaminhado para a 
análise sensorial. Todos os cafés são submetidos a prova e 
segue os critérios do COB (Classificação Oficial Brasileira). 
Após a análise de três profissionais chega-se a definição da 
bebida. Neste trabalho, quando surge alguma amostra com 
sinais de cafés diferenciados estes são encaminhados ao 

O desembarque em big bag ou a granel é realizado 
em poucos minutos. 

A balança é a primeira etapa da entrada do café na cooperativa.

Todas as informações da classificação são 
passadas para o sistema.
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moderno Laboratório de Cafés Especais, onde os Q-Graders 
da cooperativa irão aplicar o protocolo SCA (Specialty 
Coffee Association) e fazer a pontuação. Posteriormente, 
os cooperados são informados sobre as características de 
seus cafés e definem como comercializá-los. Em média, a 
classificação comercial é disponibilizada em 48 horas, com 
informações disponivéis em extratos e no site. 

A Cocapec possui ainda uma excelente estrutura de 
atendimento ao cooperado para auxiliá-lo no momento 
de comercializar sua produção. Vale lembrar que além da 
matriz, todos os núcleos estão estruturados profissionais 
para dar suporte ao associado. Essa proximidade o auxilia 
em um plano comercial e colabora na gestão de vendas, 
definindo juntos qual a melhor modalidade como o mercado 
físico, troca ou venda futura. Outro fator importante são os 
resultados da divisão de exportação que vem registrando 
crescimentos constantes, reflexo do trabalho realizado nos 
últimos tempos para abrir novos mercados para os cafés 
dos cooperados. 

Com os seus 34 anos de experiência na cafeicultura a 
Cocapec oferece o melhor processo de recebimento de 
safra de toda a região pois une tecnologia, estrutura e 
profissionalismo, o que concede confiança e credibilidade, 
fatores imprescindíveis para o sucesso de qualquer negócio.

O moderno sistema permite total controle dos cafés recebidos e garante a 
integridade dos lotes depositados.

Na sala de controle o operador acompanha toda a 
movimentação dos lotes.

O motorista Ademir Carlos Berteli ressalta a rapidez no 
recebimento.

Em todas as unidades o recebimento é ágil e dinâmico 
como o cooperado necessita.

Todos os provadores passaram por uma 
calibragem para avaliar os cafés.
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Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
quando disponíveis e apropriados. Registros MAPA: Abacus® HC nº 9210, 
Cantus® nº 07503, Comet® nº 08801, Opera® nº 08601, Tutor® nº 02908, 
Orkestra® SC nº 08813, Fastac® 100 nº 002793, Nomolt® 150 nº 01393, 
Verismo® nº 18817, Heat® nº 01013 e Finale® nº 0691.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Solução completa BASF.
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.

Com as soluções BASF, você consegue mais da sua lavoura de café: 
mais proteção, mais produtividade e mais resultados.

| Serviços
 Troca

 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro

| Fungicidas
 Opera®

 Cantus®

 Orkestra® SC
 Comet®

 Tutor®

 Abacus® HC

| Inseticidas
 Verismo®

 Nomolt® 150
 Fastac® 100

| Herbicidas
 Heat®

| PRODUTOS

65.150.217.449_Café Soluções Completas Anuncio_21x28.pdf   1   24/05/19   17:28
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Estudos, experimentos e soluções aos produtores, 
este foi o foco do 4º Dia de Campo da Fundação 
Procafé, realizado em maio em Franca/SP, que atraiu 

mais de 800 pessoas.

O público foi dividido em grupos que percorreram as 4 
estações montadas por toda a Fazenda Experimental, 
onde foram apresentados os resultados dos experimentos 
realizados pelo Procafé, veja os temas: Controle de mato 
na formação da lavoura; Adubação potássica do 
cafeeiro; Novas variedades de café; Manejo de poda e 
condução de brotos. As apresentações foram realizadas 
pelos pesquisadores da Fundação J. B. Matiello, Marcelo 
Jordão Filho; Alysson Fagundes e Lucas Bartelega.

Dia de Campo da Fundação Procafé 
compartilha conhecimento com os 
produtores

Os participantes tiveram a oportunidade de 
conhecer os diversos ensaios realizados.

Mais de 800 pessoas participaram do evento.
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No Espaço Cocapec a Bioisca aproveitou o grande movimento para 
demonstrar seu método de aplicação.Muito conteúdo foi passado em todas as 4 estações montadas na fazenda.

Na cerimônia de abertura o presidente da Cocapec Carlos 
Sato reforçou o papel do Procafé na melhoria da eficiência 
dos processos. “Levar conhecimento aos agricultores eleva 
a capacidade produtiva das nossas propriedades, e como 
consequência seremos mais eficazes”. Marcelo Jordão 
Filho, responsável pela unidade da instituição em Franca 
relembrou a trajetória da fazenda. “Estamos no 4º dia de 
campo, e pensar que no primeiro tínhamos uma área de 
pesquisa de apenas 4 hectares, 15 experimentos, e hoje 
estamos com cerca de 20 ha, e mais de 70 experimentos, 
muitos até fora da fazenda porque não temos mais espaço 
neste local, e isso é muito gratificante”. O prefeito de 
Franca/SP Gilson de Souza também prestigiou o evento e 
sinalizou a possibilidade de pavimentar a área de terreirão 
da Fazenda Experimental, o que auxiliará no controle de 
qualidade.

A Cocapec novamente montou um grande espaço em que 
demonstrou um de seus produtos a Bioisca, e os métodos 
de aplicação para eliminação das formigas cortadeiras. 
A Associação Florestal também destacou o seu trabalho, 
e detalhou como auxilia o produtor do Estado de São 
Paulo a cumprir a legislação ambiental. Além disso, os 
cafés da cooperativa foram degustados nas versões 
espresso e cappuccino, e foi um grande sucesso. O setor 
de máquinas e implementos também marcou presença, e 
os colaboradores da área tiraram dúvidas dos produtores 
sobre os equipamentos. Outras dezenas de empresas 
também participaram e engrandeceram ainda mais o 
evento.

Em todas as estações aconteceram demonstrações práticas.

O presidente Carlos Sato enfatiza o importante 
trabalho do Procafé na região.
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Broca: manter a técnica de repasse é 
fundamental para o controle da praga

Devido as baixas cotações os cafeicultores estão 
buscando alternativas para cortar custos e amenizar 
as perdas na comercialização da safra. Esta é 

uma atitude sensata devido ao cenário, porém, alguns 
procedimentos que são fundamentais para a manutenção 
da lavoura como a técnica de repasse, por exemplo.

Um comportamento que está sendo registrado na 
região é que os produtores estão deixando de fazer este 
procedimento por conta do seu custo.  A técnica, assim como 
a varreção, seja ela manual ou mecânica, inibi o surgimento 
da broca, e elimina a possibilidade da praga permanece na 
lavoura de uma safra para outra. Portanto, é fundamental 
continuar realizando este trabalho ao final da colheita.

A equipe de campo vem monitorando o parque cafeeiro e já 
aponta um percentual mais elevado que dos anos anteriores, 
o que acende o sinal de alerta. Vale ressaltar que o grão 
brocado é um defeito que não é possível ser eliminado do 
lote e, portanto, é rejeitado pelo mercado. 

No entanto, se o cafeicultor insistir em não fazer o repasse 
o principal problema será sentido apenas na safra do 
ano que vem, quando os besouros que ficaram nos grãos 
remanescentes saem para atacar os novos frutos.
Outros fatores que também precisam ser observados 
são os ambientes sombrios (lavouras fechadas ou 
arborizadas), lavouras em faces mais úmidas e período 

úmido na entressafra, pois oferecem melhores condições de 
sobrevivência da praga. Contribuem ainda para a infestação 
a presença de cafezais abandonados nas proximidades, 
ocorrência de estiagem de dezembro-janeiro (época de maior 
trânsito da broca), floradas desuniformes e colheita tardia. 

O programa Todos conta a Broca, criado pela cooperativa, 
incentiva o manejo integrado, que é  composto por 5 tipos 
de controle: cultural, físico, biológico, químico e legislativo. 
Desde que foi implementado, em 2017, houve uma redução 
significativa na incidência da praga justamente pela adesão 
dos cooperados em realizar os procedimentos de maneira 
conjunta. Por isso, é fundamental manter este comportamento 
para que juntos possamos manter a incidência em baixos 
índices

Para saber mais sobre o Todas Contra a Broca fale com o seu 
técnico. 

A economia de deixar o grão na lavoura pode gerar prejuízo na próxima safra.
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A
magia da sétima arte invadiu a região 
recentemente com exibições gratuitas de cinema 
nas cidades de Ribeirão Corrente/SP e Franca/SP. 
Juntas, as duas ações reuniram 2300 pessoas, que 

se encantaram com filmes de sucesso para toda a família.

O “Circuito Sescoop/SP de Cultura” aconteceu em Ribeirão 
Corrente/SP, que tem o objetivo de levar cultura e lazer 
para a população da área de atuação das cooperativas 
parceiras. Mesmo com os termômetros marcando 14 graus 
os moradores compareceram em peso para assistirem à 
animação “Viva - a Vida é uma Festa”. Por quase duas horas 
os olhos do público ficaram vidrados na telona montada 
na Praça Santa Cruz, no centro da cidade. Com a pipoca 
na mão e um cafezinho para aquecer, famílias inteiras se 
divertiram com a história de um garoto de 12 anos que, 
mesmo contra a vontade da família, sonha em se tornar 
cantor. Para provar seu talento, ele vai à pitoresca Terra dos 
Mortos, seguindo uma misteriosa sequência de eventos. A 
ação no município foi viabilizada pela Cocapec, Sescoop/
SP, Sicoob Credicocapec, Unimed Franca e Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Corrente/SP.

Já em Franca/SP, as projeções foram dentro do projeto 
denominado “Ativação/DiaC”, também promovido pelo 
Sescoop/SP. Foi montada uma super estrutura que mudou 

 A programação diurna foi toda dedicada aos alunos de 
escolas públicas de Franca/SP.

Luz, câmera, diversão: 
Cinema reúne 2300 pessoas na região

O “Ativação” fez parte das ações do Dia de Cooperar.

A magia do cinema encantou crianças e adultos.
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o cenário da praça Nossa Senhora da Conceição, no centro 
da cidade. Na tenda de 13mX15m, totalmente climatizada, 
foram realizadas 12 sessões, sendo 4 filmes diferentes, além 
de documentários. 

Durante o dia, o projeto foi dedicado especialmente 
para alunos de escolas públicas da cidade e estudantes 
do programa Jovem Aprendiz. Todos foram recebidos 
com pipoca e se divertiram com as histórias. No período 
noturno o cinema foi aberto à toda a comunidade, com 
a exibição da animação “Viva – a Vida é uma Festa”. O 
ingresso foi uma doação de 1 litro de leite, 1 litro de óleo 
ou 1 agasalho. A população abraçou a ideia e, além de se 
divertir e se emocionar, colaborou com quem mais precisa, 
e toda arrecadação foi revertida ao Programa Franca 
Solidária. Esta ação foi oferecida pela Cocapec, Sescoop/SP, 
Sicoob Credicocapec, Unimed Franca, Sicoob Credicoonai 
e Prefeitura Municipal de Franca/SP. Em três dias o evento 
agregou cerca de 2 mil pessoas.

A Cocapec, o Sescoop/SP e as demais cooperativas sempre 
realizam eventos de qualidade como shows, teatros 
e cinema com o intuito de proporcionar à população 
acesso à cultura, e com isso exercita vários princípios 
cooperativistas como a “Preocupação com a Comunidade” 
e a “Intercooperação”.

Oficina: Da Ideia ao Projeto

Dentro da programação do “Ativação/Dia C”, 
aconteceu a oficina: Da Ideia ao Projeto, que teve 
o objetivo de mostrar como é possível se beneficiar 
da metodologia de projetos para viabilizar projetos 
sociais. Foram duas turmas, que reuniram 30 
pessoas, todas engajadas em ações sociais, que 
conheceram formas para estruturar, apresentar, 
captar recursos, entre outras dicas, para concretizar 
uma ideia. A oficina foi aplicada pela Analista de 
Projetos Culturais e Promoção Social do Sescoop/SP, 
Silvia Rodrigues. 

As sessões noturnas foram abertas para toda a comunidade.

Alunos da Esac Franca exibiram curtas sobre consumo 
consciente produzidos por eles.

Em Ribeirão Corrente/SP famílias inteiras 
se emocionaram a projeção na praça.
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Escola no Campo: Cocapec e Syngenta 
finalizam ciclo de palestras

E. M.Professor Joaquim Borges de Freitas – Claraval/MG.

E. M. Horácio Faleiros – Capetinga/MG.

EMEB Amélio de Paula Coelho – Cristais Paulista/SP.

E. E.Profª Stella da Matta Ambrósio – Franca/SP.

E.E de Ibiraci – Ibiraci/MG.

O
Escola no Campo é um dos projetos mais 
tradicionais executados pela Cocapec em 
conjunto com a Syngenta e chega a sua 19ª 
edição este ano.

A ação é composta por diversas fases, sendo que a primeira 
foi a formação dos professores quando foi detalhada a 
proposta para o ano. Posteriormente, todos os alunos 
receberam um kit composto por um Guia para as Famílias, 
Jogo de Meio Ambiente, História em Quadrinhos sobre 
trabalho infantil e uma cartilha que possui 12 capítulos, e 
traz temas como consumo de água, reciclagem e produção 
de alimentos, e que serão trabalhados em sala de aula 
pelos docentes no segundo semestre. O material foi 
elaborado pela Fundação Abrinq Pelos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

Outra etapa fundamental é o ciclo de palestras, que 
aconteceu entre os meses de maio e junho, quando 
os profissionais da Cocapec e Syngenta visitaram as 
escolas e realizaram apresentações. Os profissionais da 
multinacional informaram sobre o uso correto e consciente 
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EMEB Maria Madalena Straiotto – Pedregulho/SP (Estreito).

EMEB Padre César Gardini – Pedregulho/SP.

EMEB Jornalista Granduque José – Ribeirão Corrente/SP.

E.E. Dr. Tancredo de Almeida Neves – São Tomás de Aquino/MG.

EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves – Jeriquara/SP.

EMEB Alfredo De Almeida – Pedregulho/SP.

dos defensivos agrícolas, utilização dos Equipamentos de 
Proteção Individuais (EPIs), e a importância da preservação 
dos recursos naturais. Já a cooperativa contribuiu com 
conteúdo sobre o cooperativismo, destacando seu 
surgimento e estrutura, apontando os diferenciais e a 
importância deste modelo de organização. Além disso, os 
estudantes conheceram um pouco sobre a cafeicultura, 
seus ciclos e curiosidades; e também sobre a Cocapec e a 
forma como auxilia os produtores através de seus serviços 
e estrutura.

O Projeto Escola no Campo este ano acolheu 4 novas 
escolas, o que representa um aumento de 400 alunos, 
chegando assim a exatos 1056 estudantes, ampliando 
assim o impacto sempre positivo desta grande e importante 
ação. Ao todo são 11 instituições de ensino participantes 
em 9 diferentes cidades da área de atuação da Cocapec.

No segundo semestre as escolas receberão oficinas de 
teatro que servirá de base para criação de uma peça 
sobre sustentabilidade que deverá ser apresentada no 
encerramento marcado para novembro. Além disso, ainda 
estão previstas visitas técnicas à Cocapec para que os 
alunos vejam o cooperativismo aplicado e conheçam mais 
sobre o universo do café.
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A
O grande interesse por parte de cooperados e 
toda a comunidade rural fez crescer a realização 
de cursos no segundo trimestre deste ano (abril, 
maio e junho). Outro fator que explica a alta 

demanda é a qualidade das formações e os preparativos 
para a colheita, momento de intensas contratações de mão 
de obra qualificada na cafeicultura.

Ao todo, foram disponibilizadas 20 capacitações, formando 
mais de 230 pessoas em toda a área de atuação da Cocapec. 
A variedade dos temas também foi destaque, sendo 17 
diferentes, tanto na formação profissional (operação de 
colhedora, classificação, torra de café, manutenção de 
roçadeira, etc.), quanto na promoção Social (produção de 
alimentos; derivados do leite, macramê, etc.).

As formações são administradas pela Cocapec e viabilizadas 
através de importantes parcerias como o Senar/MG, 
Sescoop/SP e Senai/SP. Cada entidade possui critérios 
para definição dos participantes que, uma vez habilitados, 
participam gratuitamente. As entidades disponibilizam 
certificados o que permite desempenhar a função com 
mais profissionalismo e dentro das regras legais. 

20 cursos são realizados 
no 2º trimestre

Curso de Cuidados Básicos com Idoso – Capetinga/MG.

Curso Preparo do Café Pós colheita Via Seca – Pedregulho/SP.

Foram mais de 230 pessoas capacitadas 
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A partir de agosto já estão previstos diversos cursos e todos 
são divulgados através dos meios de comunicação da 
Cocapec como site, Whatsapp e cartazes nas unidades. Para 
garantir o aprendizado, as turmas são reduzidas, e alguns 
possuem pré-requisitos para participar. 

Com esta atitude, a cooperativa aplica o 5º Princípio 
Cooperativista “Educação, Formação e Informação”, 
que traz em seu conceito a importância de promover o 
desenvolvimento das pessoas que estão relacionadas à 
cooperativa, possibilitando o constante crescimento de 
todos.

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: 

Curso de Produção Artesanal de Alimentos – Ibiraci/MG.

Curso de Casqueamento de Equinos – Claraval/MG.

Curso de Sistema de Sinalização e Iluminação Automotiva – Cristais Paulista/SP.

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
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Intoxicações em bovinos

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

A proximando a época da seca, com ausência de 
pastagens verdes, é comum o criador de gado leiteiro 

ou de corte, se preocupar com as intoxicações de seus 
animais. As intoxicações alimentares apresentam um índice 
mais elevado, porém outras de origens externas também 
ocorrem.

O uso incorreto de defensivos agrícolas e fertilizantes, e 
também a variedade de plantas potencialmente tóxicas, 
associadas à curiosidade particular dos bovinos de lamber 
“coisas” novas ou diferentes, quando criados em um local de 
risco potencial, pode levar estes animais a uma intoxicação.
Geralmente, isso é acidental, ocorrendo por parte de erro, 
ignorância, negligência ou então má fé.

Acidentes mais comuns: 
-  Sal mineral proteinado (com uréia)
-  Casinhas de adubos com acesso dos animais
-  Aplicação de herbicidas na pastagem ou próximo a ela
-  Pastos dividindo com plantações
-  Esgotos de pia de cozinha (detergentes)
-  Poluição industrial
-  Pulverizações ou imersão no combate a ectoparasitas.

O início da doença está relacionado ao manejo dos animais 
afetados como: mudança na dieta, trocas  de pasto, prática 
de manejo agrícola junto às instalações de gado ou 
esquecendo a porteira aberta, combate a alguma praga 
em pastagens ou mesmo aplicando herbicidas ao lado 
das cercas dos piquetes, aspersão ou banho de imersão 
de carrapaticidas e bernicidas em dosagens erradas ou nas 
horas quentes do dia, falta d’agua nos bebedouros e os 
animais procuram outros meios de saciarem a sede.

A intoxicação pode variar em termos de gravidade, 
morbidade e mortalidade. Na maioria das vezes ocorrem em 
casos discretos, e com frequência, passam despercebidos.
Os sintomas no animal variam dependendo da substância 
envolvida, a dose ingerida ou absorvida, a idade do animal 
e o tempo de exposição ao produto. Podem ser sinais 
clínicos de uma intoxicação: diarreia, cólica abdominal, 
salivação intensa, timpanismo, micção frequente, 
vômito, depressão, hipersensibilidade, convulsões, 
cegueira, fotossensibilização, hematúria, hemoglobinúria, 
definhamento, coma e morte súbita.

São várias as substâncias químicas que levam a uma 
intoxicação, como: organofosforados, uréia, ionóforos, 
chumbo, fluoreto, cobre, cianeto fluoreto e nitrato(plantas 
tóxicas) e raticidas(warfarin). 

O diagnóstico de um animal intoxicado é sempre bem 
complexo como também grande parte dos tratamentos. 
Muitas vezes se chega a um diagnóstico definitivo após a 
necropsia e com auxílio de exames laboratoriais. Portanto, 
devemos sempre ter cuidados evitando acidentes desta 
natureza.

Vaca com intoxicação organofosforado
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Valores referente ao mês de Julho de 2019

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

Sulfato de Amônio T R$ 1.300,00 R$ 1.250,00  3,38  3,25 

Ureia T R$ 1.660,00 R$ 1.710,00  4,31  4,44 

Super Simples Gr T R$ 1.230,00 R$ 1.260,00  3,19  3,27 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.650,00 R$ 1.750,00  4,29  4,55 

Nitrato de Amônio T R$ 1.450,00 R$ 1.460,00  3,77  3,79 

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$ 580,00 R$ 87,00

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$ 558,75 R$ 167,63

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

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

FLUMIZIN 0,1 R$ 420,00 R$ 42,00

GALIGAM 4 R$ 77,50 R$ 310,00

GOAL 4 R$ 71,75 R$ 287,00

GRAMOXONE 1,75 R$ 19,00 R$ 33,25

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

IMPACT 5 R$ 26,80 R$ 134,00

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

KASUMIN 1,5 R$ 83,20 R$ 124,80

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

KLORPAN 1,5 R$ 39,59 R$ 59,39

KOCIDE 2 R$ 39,59 R$ 79,18

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

MANZATE WP 4,5 R$ 19,44 R$ 87,50

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$ 14,72 R$ 44,15

ROUNDUP WG 3 R$ 29,32 R$ 87,96

RUBRIC 0,55 R$ 88,00 R$ 48,40

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

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

SUPERA 2,5 R$ 39,98 R$ 99,95

TALENTO 0,015 R$ 2.900,00 R$ 43,50

TENAZ 2,5 R$ 57,50 R$ 143,75

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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Fonte: Esalq/BM&F

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

2015 2016 2017 2018 2019

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 451,02 124,03 389,04 97,38

Junho 452,52 119,67 411,94 106,70

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 435,65 120,09 399,92 104,21

*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 34,84 8,72

Junho 40,55 10,73 38,04 9,85

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 38,15 9,95

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 59 7 1.012

Média Mensal 300,3 226,0 191,9 90,7 57,0 14,3 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 0 0 989

Média Mensal 304,7 236,0 253,7 63,0 30,7 38,0 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 40 0 1101

Média Mensal 290,7 256,0 227,0 107,3 61,7 21,3 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

No site da cooperativa, no Espaço Cooperado, o associado 
acompanha toda a movimentação dos cafés que foram 

entregues na cooperativa. Entre os dados disponibilizados 
no extrato estão o tipo de lote, classificação, número do lote, 
quantidade de sacas, data de entrada, e muito mais. Essa 
opção auxilia na gestão da propriedade e contribui para 
oportunidades de negócio. Acesse!

Espaço Cooperado Site: 
Acompanhe os cafés depositados

Todos os meses o Conselho Administrativo da Cocapec 
realiza uma reunião ordinária para deliberar sobre 

os assuntos gerenciais da cooperativa. A partir de agora, 
sempre que tiver oportunidade, esses encontros acontecerão 
também nas unidades, e a primeira ocorreu em Ibiraci/MG no 
mês de maio. Na oportunidade, a coordenadora do núcleo 
Mara Rúbia Cintra Neves Peixoto fez uma apresentação 
institucional, e na sequência levou o grupo para ver com 
mais detalhes a estrutura passando área de recebimento e 
armazenamento de café, loja, armazém de insumo, entre 
outros locais. Este novo formato permitirá que o Conselho 
Administrativo tenha uma visão mais precisa de toda a área de 
atuação e com isso contribuir para contínuo aprimoramento 
da Cocapec. 

O evento organizado pela Yara Brasil Fertilizantes, em conjunto com a Cocapec levou muito aprendizado para cerca de 150 
pessoas entre cooperados, técnicos e colaboradores. O professor da Esalq/USP José Laércio Favarin foi o responsável por 

discorrer sobre os assuntos como “antecipação da primeira adubação no cafezal: quando, como e porque realizá-la”; e “mitos e 
verdades sobre as novas fontes de nutrientes para o café”. Diante de uma plateia atenta e participativa o profissional esclareceu 
diversos pontos sobre o tema central.

O        Banco do Brasil é um dos maiores parceiros do 
agronegócio brasileiro e realizou no final de junho o 

lançamento do seu Plano Safra 2019/2020. A instituição 
disponibilizará o volume de R$ 103 bilhões, sendo R$ 91,5 
bilhões para o crédito rural e R$ 11,5 bilhões para o crédito 
agroindustrial. Na visão segmento, o Banco disponibilizará 
R$ 14,10 bilhões para a Agricultura Familiar, R$ 77,40 bilhões 
para demais produtores. Pelo seu bom relacionamento 
com a instituição e sua importância como organização de 
produtores, a Cocapec foi uma das cooperativas convidadas 
para conhecer o detalhamento do Plano para posteriormente 
auxiliar os seus cooperados na gestão do seu negócio.

Conselho Administrativo realiza reunião em Ibiraci/MG

3º Fórum Nutrição do Café atrai grande público

Cooperativa participa de 
lançamento do Plano Safra do BB
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