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Chegamos ao final de mais uma safra, e mesmo com uma produção menor 
devido à bienalidade natural da cafeicultura, a Cocapec já superou o número 
de recebimento de café, se comparado com 2017, um ano também de safra 
baixa. Estamos contentes com o resultado, pois isso fortalece a cooperativa, 
uma vez que é fruto da maior participação dos nossos cooperados, aliado 
a ampliação da nossa área de atuação e do quadro social, demonstrando 
que os nossos associados acreditam no trabalho desenvolvido e sentem 
confiança em entregar sua produção na Cocapec.

Sabemos que o cenário do mercado para cafeicultura está desfavorável, o 
potencial produtivo para a próxima safra possivelmente será comprometido 
devido aos eventos climáticos, no entanto, o mercado sinaliza uma safra 
recorde, por esse motivo, a Cocapec, junto com mais 18 cooperativas de 
Minas Gerais e São Paulo, assinou uma manifestação sobre a quebra de 
safra. O documento pontua as ações do clima que influenciaram para uma 
queda ainda maior no volume, projetando redução para 2020. O conteúdo 
completo está nas próximas páginas. 

2019 foi desafiador para produzir grãos especiais, principalmente por 
questões climáticas que prejudicaram o desenvolvimento normal das 
lavouras. Por conta disso, é preciso valorizar e reconhecer o produtor que 
conseguiu se diferenciar, por isso, a Cocapec, juntamente com a AMSC, está 
realizando o 17º Concurso de Qualidade de Café e o certame feminino, o 
Cerejas do Café. Os vencedores serão conhecidos no dia 1º de novembro.

Estivemos presentes no II Fórum Mundial dos Produtores de Café, realizado 
em Campinas/SP.  A cooperativa montou um espaço institucional para 
mostrar o seu trabalho e a comitiva formada por cooperados, dirigentes, 
equipe técnica e colaboradores, participaram das discussões que foram 
bastante pertinentes, uma vez que abordaram e projetaram ações concretas 
para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do setor, além disso, 
promoveu a interação entre os diversos cafeicultores espalhados pelo 
mundo.

Nos últimos meses também várias ações sociais fizeram parte do nosso 
cronograma, uma delas foi a realização do Dia de Cooperar. Através dos 
nossos colaboradores, oferecemos à nossa comunidade diversos serviços e 
opções culturais para mostrar que o impacto de uma cooperativa vai além 
do ganho econômico na localidade. Para marcar a data, foram realizadas 
brincadeiras em praça pública, doações de materiais de limpeza e visita a 
lares. Certamente uma experiência enriquecedora para todos.

As próximas páginas contemplam uma editoria bastante completa, com 
temas pertinentes ao período, mostrando o trabalho e as realizações da 
nossa cooperativa. Desejamos uma excelente leitura.

Uma safra para 
se refletir
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As 19 instituições, entre elas a Cocapec, elaboraram 
um documento se posicionando sobre a influência 
do clima na safra atual e os reflexos disso na próxima, 

que tudo indica não será um recorde. Veja o documento na 
íntegra:

Manifestação das cooperativas 
de café sobre quebra de safra.

Nós, cooperativas de produtores de café dos estados 
de Minas Gerais e São Paulo - Capebe, Carpec, Coapeja, 
Cocapec, Cocarive, Cocatrel, Coccamig, Codepar, Coocafé, 
Coomap, Coopama, Cooperbom, Coopercam, Cooperrita, 
Coopervass, Cooxupé, Corples, Federação dos Cafeicultores 
do Cerrado e Minasul - manifestamos neste documento a 
nossa posição em relação às safras de 2019 e 2020.

Em relação à safra de 2019 tal comportamento do clima 
provocou na área de atuação das cooperativas uma má 
distribuição e irregularidade das chuvas, veranico em janeiro 
e grande número de floradas que resultaram em frutos 
desuniformes. Essas condições climáticas comprometeram 
o desenvolvimento e o potencial produtivo das lavouras 
e impactaram a safra de 2019 com variáveis quebras de 
produção.

Sobre a safra de 2020, o veranico de janeiro e exposição da 
planta a longos períodos de amplitude térmica provocaram 
uma desfolha acentuada nas lavouras e as geadas em 
diferentes áreas produtoras comprometeram o potencial 
produtivo. Estes impactos inviabilizarão o recorde e uma 
super safra em 2020, resultando em uma colheita inferior 
a de 2018.

Ressaltamos também que este cenário negativo poderá se 
agravar, caso o clima não seja favorável nos próximos meses. 
Baseados em estudos e avaliações técnicas que realizamos 
diretamente no campo, constatamos o comprometimento 
do volume de café arábica a ser colhido no Brasil.

Por estas razões, expectativas anteriormente suscitadas 
pelo mercado de uma safra recorde em 2020 não 
correspondem ao potencial produtivo do parque cafeeiro.
Assinam este documento: CAPEBE, CARPEC, COAPEJA, 
COCAPEC, COCARIVE, COCATREL, COCCAMIG, CODEPAR, 
COOCAFÉ, COOMAP, COOPAMA, COOPERBOM, 
COOPERCAM, COOPERRITA, COOPERVASS, COOXUPÉ, 
CORPLES, FEDERAÇÃO DOS CAFEICULTORES DO CERRADO 
E MINASUL.

Cooperativas assinam documento 
sobre o cenário da cafeicultura
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A  comunidade cafeeira internacional se reuniu em 
Campinas/SP nos dias 10 e 11, para discutir os 
desafios da cafeicultura no II Fórum Mundial de 

Produtores de Café 2019 (WCPF sigla em inglês). O evento 
atraiu aproximadamente 1500 pessoas de todos os elos 
da cadeia como produtores, cooperativas, torrefações, 
exportadores, consumidores, entre outros para discutirem 
ideias para melhoria do setor.

O Brasil foi o anfitrião da segunda edição que acontece a 
cada dois anos. O primeiro, em 2017, aconteceu em Medellín 
na Colômbia, e foi criado com o objetivo de proporcionar 
um ambiente de discussão com agenda preparada pelos 
cafeicultores com o objetivo de buscar os caminhos mais 
sustentáveis para a atividade cafeeira global.

A cerimônia de abertura registrou importantes presenças 
de autoridades políticas, ampliando assim a relevância do 
evento, como a do deputado da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo, Evair de Melo, e o da Frente Parlamentar 
do Café, Emidinho Madeira. Representando o presidente 
Jair Bolsonaro e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 
o deputado Marcos Montes Cordeiro fez questão de 
elogiar a atuação da ministra e transmitir suas desculpas 
em não participar do Fórum neste momento, justificado 
pela importância da votação da reforma da Previdência, 
que de várias formas também contribuirá com a vida dos 
cafeicultores brasileiros, na opinião do deputado.

A agenda foi intensa durante os dois dias. Logo após a 
abertura o prof. Jeffrey D. Sachs. apresentou os resultados 
dos estudos de sustentabilidade econômica, que pautou 
os painéis que vieram a seguir, que discutiram temas como: 
O mercado como instrumento de proteção à renda dos 

produtores; Formulação de preço do café; Transparência 
da semente à xícara; Promover e aumentar o consumo. As 
discussões contaram com a experiência de profissionais 
como Nathan Herszkowicz, Carlos Brando, José Marcos, José 
Dauster Sette, Roberto Velez Vallejo, Jeffrey Sachs, Annette 
Pensel, entre outros. Já o segundo dia foi marcado por 
debates de ideias e propostas de soluções. Para um melhor 
aproveitamento, os participantes foram divididos em 4 
salas, cujos temas seguiram os apresentados no primeiro 
dia, gerando uma oportunidade de se aprofundarem e 
apontarem caminhos para cada seguimento. 

O resultado final foi uma Declaração dos Participantes do 
Segundo Fórum Mundial de Produtores de Café. Veja a 
seguir na íntegra:

Na cidade de Campinas, Brasil, aos dias 10 e 11 de julho de 
2019, reuniu-se o segundo fórum de países produtores de 
café e, considerando que:

1. O primeiro Fórum despertou a consciência mundial 
sobre a necessidade de haver sustentabilidade econômica 
na oferta global de café. Contudo não houve engajamento 
efetivo dos demais segmentos da cadeia de valor do café 
para melhorar a remuneração dos cafeicultores.

2. O estudo do professor Jeffrey Sachs, da Universidade 
de Columbia, destacou a necessidade de haver interação 
entre todos os agentes da cadeia para o desenvolvimento 
de ações globais, além das já realizadas por cada país, 
havendo corresponsabilidade de todos os agentes públicos 
e privados do negócio café para garantir a implementação 
da sustentabilidade em suas dimensões econômica, 
ambiental e social.

3. A oportunidade de desenvolvimento de novas 
tecnologias para aprimorar as formas tradicionais de 
comercialização de café, aproximando produtores de 
consumidores e gerando agregação de valor nas origens.

4. A importância de estímulos ao aumento do consumo 
mundial de café, em especial nos países produtores e 
mercados emergentes, para garantir equilíbrio entre oferta 
e demanda e, consequentemente, preços remunerativos 
aos cafeicultores.

II Fórum Mundial de Produtores de Café 
discute caminhos para o setor

Evento foi realizado em Campinas e teve participação efetiva da Cocapec

O evento é um dos mais tradicionais e importantes do cooperativismo do país.

A cerimônia de abertura reuniu importantes lideranças da 
cafeicultura mundial como o presidente do CNC Silas Brasileiro.
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Resolve:

1. Promover a criação de uma plataforma tecnológica para 
agregar e disponibilizar informações e números de todos 
os segmentos da cadeia de valor do café, de forma a gerar 
transparência comercial e na formação de preços.

2. Desenvolvimento de mecanismo que facilitem a 
disponibilização das informações das origens produtoras, 
por meio da rastreabilidade dos produtos oferecidos e suas 
especificidades aos consumidores finais.

3. Promover a capacitação dos produtores, por meio de 
assistência técnica e extensão rural para a profissionalização 
em gestão da propriedade e aquisição de conhecimento 
sobre os riscos de mercado.

4. Estímulo ao desenvolvimento de estratégias inovadoras 
e campanhas para a promoção do consumo de café, 
principalmente nos países produtores e mercados 
emergentes.

5. Desenvolver mecanismos, estratégias de marketing 
e inovações tecnológicas que permitam se alcançar um 
preço remunerativo aos produtores, tais como selos de 
“sustentabilidade econômica” e “torrados pela origem”.

6. Incentivar que cada origem produtora, a nível público e 
privado, desenvolva um plano nacional de sustentabilidade 
para o setor café.

7. O Comitê do WCPF tomará providências para a 
formalização de uma entidade jurídica que planejará a 
execução dessas estratégias.

8. O seguinte Fórum de países produtores será realizado 
em 2021. O comitê coordenará com os países qual a cidade 
que sediará o próximo evento.
                           
Esta declaração foi feita em Campinas (SP), aos 11 dias de 
julho de 2019.

Participação Cocapec

A realização do Fórum no Brasil permitiu uma presença mais 
efetiva da Cocapec no evento. Dezenas de cooperados, 
entre eles membros do conselho administrativo e fiscal, 
gestão, equipe técnica e colaboradores de setores 
estratégicos acompanharam de perto as discussões no 
evento. Um espaço também foi montado para apresentar 
ao público visitante o conjunto de  Serviços Integrados da 
cooperativa, e seu trabalho no apoio ao cooperado. Outro 
sucesso foi a degustação do Senhor Café, levando o sabor 
da Alta Mogiana ao Fórum. A comemoração dos 34 anos 
da Cocapec coincidiu com o último dia do evento, onde foi 
realizada uma pequena comemoração. 

A presença da Cocapec em eventos como o Fórum é 
importante para se manter atualizada e alinhada nas 
questões gerais da cafeicultura, seja no âmbito nacional 
ou internacional. E dessa forma, ter informações suficientes 
para propor melhorias contínuas para toda a sociedade 
cooperativista. 

Representantes de todos os países produtores 
participaram do evento.

A programação contou com diversos painéis que 
abordaram os rumos para o setor.  

Os workshops foram momentos para os participantes proporem 
alternativas para a sustentabilidade da cadeia.

O resultado do Fórum foi documentado em uma 
Declaração Final dos Participantes.

A comitiva da Cocapec foi formada por cooperados, 
dirigentes, colaboradores e equipe técnica. 
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Sancionada lei que simplifica o 
georreferenciamento de propriedades rurais

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.838/19,  
oriunda do Projeto de Lei 7790/14, a nova lei 
dispensa a carta de anuência no processo de 

georreferenciamento de imóveis rurais. Com isso, bastará 
a declaração do próprio requerente de que respeitou os 
limites e as confrontações.

Autor da proposição quando ainda era deputado federal, o 
senador Irajá (PSD-TO) disse que a iniciativa beneficia mais 
de 15 milhões de pequenos, médios e grandes produtores 
em todo o país. Segundo ele, o projeto busca resolver 
litígios ocorridos há muitas décadas, quando as medições 
das propriedades não eram precisas, o que contribuiu para 
gerar insegurança jurídica.

Irajá explicou que todo o procedimento do 
georreferenciamento é bastante cuidadoso, porque envolve 
trabalho e tecnologia de alta precisão, o que confere total 
confiabilidade ao processo. Além da tecnologia, há os 
marcos cravados nas divisas das propriedades. Ao final, 
o Incra valida o georreferenciamento, encaminhando o 
mesmo para averbação em cartório.
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O  programa Aprendiz Legal Agronegócio é o novo arco  
de aprendizagem criado pelo Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE) em parceria com a Fundação 

Roberto Marinho e tem como objetivo renovar a mão de 
obra no campo e abrir mais de cinco mil oportunidades de 
emprego para os jovens nessa área, até o ano que vem.

A capacitação é voltada para jovens entre 18 e 24 anos 
incompletos, e chegou para atender a demanda crescente 
do setor agrícola, que já corresponde a 32% da balança 
comercial do País, mas ainda sofre com a escassez de mão 
de obra. Os jovens terão a oportunidade de desenvolver 
suas competências no campo com atividades de preparo 
de solo, plantio, tratos culturais, colheita, etc..

Para o produtor rural são inúmeras vantagens como 
qualificação da mão de obra, ampliação da oferta de 
mão de obra no campo, oportunidade de cumprir quotas 
de aprendizagem nas atividades fim e não só com a 
contratação para a área administrativa e atração e retenção 
de novos talentos. Além disso, há um benefício de se pagar 
apenas 2% de FGTS, isenção de pagamento de aviso prévio 
e multa de 40% quando do desligamento do aprendiz. 

O contrato de trabalho varia de acordo com a carga horária 
diária do aprendiz, ou seja, para jornadas de 6 horas, o 
programa deve durar em torno de 16 meses e para as de 4 
horas cerca de 23 meses.

Uma informação importante é que ter um jovem aprendiz 
na propriedade não é opcional, todas as empresas 
rurais com Cadastro Específico do INSS (CEI) ou através 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) e que tenham um número igual ou acima de sete 
funcionários registrados são obrigadas a contratar.

Outro fator que pode gerar dúvida ao produtor/
empregador é em relação ao perfil da atividade agrícola, 
que é, em sua maioria, desenvolvida ao ar livre e que exige 
certo esforço físico. Sobre isso, o supervisor de agronegócio 
do CIEE Mateus Rubiano fez um esclarecimento. “O trabalho 
rural evoluiu muito com as novas tecnologias. Boa parte 
das atividades de campo são moto-mecanizadas, com a 
utilização de máquinas e implementos de última geração. 
Além disso, o país já atingiu uma maturidade muito grande 
quanto aos temas de segurança no trabalho, utilização 
de EPIs, prevenção de acidentes, etc. De qualquer forma, 
está prevista a contratação apenas de aprendizes que já 
atingiram a maioridade. Além disso, na capacitação teórica 
proposta pelo CIEE, o aprendiz terá todas as informações 
necessárias para mitigar eventuais riscos”.

Produtores rurais de toda a região interessados em contratar 
um jovem aprendiz pode entrar em contato direto com o 
CIEE Franca pelo número (16) 3724-3636

CIEE lança capacitação 
para o campo
Fonte: Mateus Rubiano – Supervisor Agronegócios CIEE

Jovens Aprendizes em formação teórica no CIEE Franca com 
a Supervisora Regional Andréia Luzia Bernardes Inocêncio.
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O noticiário brasileiro dos últimos anos tem tornado,  
cada vez mais público, um significativo aumento 
dos conflitos e disputas entre sócios, acionistas e 

investidores.

E vale registrar de que estes episódios não aparecem 
apenas nas editorias de economia. Em muitos casos, e 
de forma bastante constrangedora, eles também têm 
ocupado espaço nas colunas legal, tributária, social e, até 
mesmo a policial.

Embora este fenômeno – conflitos societários - não seja 
novo, o que se observa no momento atual é um expressivo 
e preocupante aumento, numa verdadeira proporção 
geométrica, de eventos que, até agora eram considerados 
privados, se tornarem públicos. Um olhar mais atento – 
sem necessariamente grande profundidade, até por faltad 
e dados estatísticos que tanto carecemos – pode indicar 
algumas das causas deste fenômeno.

A saber:
- Aumento do número de “star-ups” no Brasil, ao longo 
da última década; (segundo pesquisa do Instituto 
Locomotiva e do Pnad-IBGE, 7,5 milhões de brasileiros 
tiveram ascensão social, nos últimos dez anos, pela via do 
empreendedorismo).

- O Brasil, especialmente depois da crise de 2008, passou 
a provocar maior interesse no contexto da economia 
mundial;

- Investidores de capital, tanto nacionais como estrangeiros, 
começaram a olhar estes novos empreendimentos como 
carentes de recursos financeiros para seu crescimento;

- E, consequentemente, houve um aumento no número 
de associações, incorporações e sociedades entre capital/
trabalho.

A partir de um destes fatores, ou até mesmo o seu conjunto, 
emergiu um processo de euforia e otimismo na busca e 
atração entre os investidores, desejosos de alternativas 
mais rentáveis do que apenas o mercado de capitais, e os 
empreendedores bem sucedidos.

Os primeiros contatos, entre ambas as partes, se 
assemelhavam a uma verdadeira “lua de mel”, onde esta 

sociedade – entre um criador de um negócio, com o 
típico perfil de “dono” – e o detentor de um capital, em 
busca de rendimentos à curto prazo, parecia perfeita e 
complementar. Poucos foram aqueles que investiram 
algum tempo para discutir e avaliar os prós e riscos de 
uma sociedade com estas características. A grande maioria 
efetuava análises apenas de caráter financeiro, de mercado 
e perspectivas de crescimento. 

Com minha longa experiência de consultor, posso afirmar 
que, entre os modelos societários com maior risco, está 
justamente a aliança entre “trabalho” e “capital”.

Vale considerar que, de ambas as partes, são histórias, 
origens e expectativasmuito distintas.

Nossos estudos e pesquisas sobre empresas unifamiliares e 
multifamiliares, no Brasil, indicam que 70% delas fracassam 
por conflitos e divergências familiares, ou societárias, não 
tratadas de forma preventiva.

Portanto, a provocação que podemos fazer como 
término deste artigo, é que todo aquele que for constituir 
uma sociedade, invista uma boa dose de tempo em 
conhecimento mútuo, das suas origens, aspirações e 
expectativas futuras.

E procure formalizar, além dos documentos legais e 
tributários, um Protocolo como conjunto de princípios, 
valores, direitos e obrigações, de ambas as partes.

E não esqueçam, acima de tudo, de estabelecer uma forma 
de como se separar...sem brigar. As disputas destroem 
patrimônios e relações

Disputas societárias comprometem 
futuro de empresas

Renato Bernhoeft 
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Cocapec entre as Maiores & Melhores 
empresas do país

Novamente a Cocapec está entres as Maiores 
& Melhores empresas do país, de acordo com 
a publicação homônima da Revista Exame. A 

cooperativa saltou 90 posições em relação a 2017, e ocupa 
pelo desempenho de 2018 a 769ª posição. Todo ranking é 
composto por 1000 empresas que atuam no país em todos 
os ramos.

A editoria traz ainda classificações seguimentadas por 
setores, como as 400 Maiores do Agronegócio Nacional. 
Nesta, a Cocapec aparece em 218º lugar, melhorando 24 
colocações em relação a avaliação anterior.

Para elaborar este estudo a Revista Exame analisou o 
desempenho contábil de aproximadamente 3 mil empresas 
referente ao exercício de 2018. Os dados foram enviados 
pelas próprias empresas participantes. 

A Cocapec melhorou 90 posições em relação a 2017.
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Olhos claros, fala serena, casado, pai de 3 filhos, 
200 mil pés de café e sucessão familiar garantida. 
Características que definem o Sr. Aurival Honório 

Cintra, um dos primeiros cooperados de Claraval/MG.

Nascido na região, ou na roça, como ele mesmo disse, 
perdeu o pai muito cedo, com apenas 4 anos. Sua mãe se 
casou novamente e foi o padrasto que ensinou aele e aos 
irmãos a trabalharem com a terra. “A gente estudava de 
manhã, chegava e já ia trabalhar, ele [o padrasto] ajudou 
bastante, cada um tinha a sua enxadinha”, relembra.

O curioso é que o Sr. Aurival demorou entrar na 
cafeicultura, por muito tempo ele cultivou as chamadas 
lavouras brancas, como arroz e milho, e também não tinha 
propriedade, trabalhava em área arrendada. Contando da 
dificuldade na época: “Era muito difícil, não tinha crédito e 
nem dinheiro, um tio meu que financiou um trator pra mim 
e eu consegui trabalhar, prestava serviço”. 

Por influência de um primo ele ficou sabendo da instalação 
da então Cocap em Franca/SP. “Ele falou que abririam em 
Franca uma cooperativa, que iria ajudar bastante, que 
poderíamos comprar as peças e tudo mais. Fui na sede que 
ficava na rua Diogo Feijó e entrei de cooperado, foi bem 
fácil”. 

O cooperado relatou que ainda não tinha café e que 
começou plantando alguns pés, mas a lavoura não estava 
bem cuidada. “Estava tudo desmazelado, e foi o Maurício 

Miarilli [hoje ex-presidente da Cocapec, mas agrônomo 
na época], com quem fiz muita amizade, que veio aqui e 
começou a dar dicas, falando onde tinha que arrancar, 
quando fazer análise de solo, e foi assim que a gente 
começou”.
      
Sr. Aurival contou também sobre o desafio no início para 
mudar a mentalidade do padrasto acostumado somente 
com a lavoura branca. “Eu tinha pouca terra, o meu 
padrasto que tinha mais, só que ele não aceitava plantar 
café. Com isso, eu fui crescendo aos poucos, hoje eu tenho 
área própria e arrendada, e tenho mais de 200 mil pés de 
café”.

Aurival Honório Cintra 
Um símbolo da cafeicultura de Claraval

Hoje o produtor caminha 
satisfeito onde antes era só 

lavoura branca.

O cooperado admira sua lavoura que 
havia acabado de ser colhida.
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Outro fato importante relembrado foi o processo de 
instalação da filial em Claraval/MG, a primeira após a 
implementação da Cocapec, em 1987. “A gente lutou muito 
pra trazer [o núcleo Cocapec], começamos a colocar na 
cabeça do Jordão [primeiro presidente da cooperativa] e 
ele disse ‘vamos fazer’, mas com a condição de arrumarmos 
o terreno, e aí não achava. Tinha uma área que era da igreja 
e, depois de muita conversa, deu certo”.

Só que o desafio não parou por aí, era preciso subir a 
estrutura, e a solução foi convocar os cooperados, que 
não eram muitos, mas firmes, nas palavras do Sr. Aurival, 
para integralizar capital. Utilizaram sacas de café como 
forma de pagamento. “Cada um deu o que podia, a minha 
parte foide 5 sacas, teve gente que deu mais, e rapidinho 
levantamos o barracão”.

A chegada da Cocapec na cidade trouxe vários benefícios, 
segundo o Sr. Aurival. “Para nós ajudou muito porque 
estava dentro do município, a questão de imposto, o 
atendimento, os insumos, tudo foi bom”.    

O cafeicultor traça uma comparação da cooperativa em 
relação a como era no passado e nos dias atuais. “Hoje 
ela virou uma empresa, antes o atendimento era mais 
simples e mais próximo, e como tem muita gente entrando 
ela precisa ser mais rígida, mas acho que ela está sempre 
melhorando”.

Sr. Aurival é um grande apoiador da granelização e fala dos 
benefícios do sistema do recebimento de café da Cocapec. 
“Para nós foi muito bom, porque estava difícil armazenar 
tudo em saca, precisava de muita gente, para transportar 
tinha que pagar chapa, e hoje eu levo a granel, é muito 
bom, acabou com a dificuldade de transporte, não precisa 
fazer muita força”.

Assim como foi aumentando as lavouras de café aos 
poucos, ele fez em relação a estrutura da fazenda. Conta 
que aproveitou uma oportunidade de troca do Simcafé 
para comprar um secador e que issomelhorou totalmente 
a forma de trabalhar. “Antes era muitodifícil, secava o 
café no pano, o terreiro era de terra, depois de muitos 
anos consegui ladrinhar e depois concretar, agora ficou 
bem melhor”. A propriedade também possui máquina de 
beneficiar, abanadeira e rastelo.

Apesar das dificuldades do início e os desafios pelo caminho, 
Sr. Aurival não se arrepende de ter trocado a lavoura branca 
por café. Quando se tornou cooperado levou muita gente 
junto, segundo ele. Vários membros da família também são 
associados, e trabalham nas propriedades dele como o seu 
filho, genro e neto, e cada um possui uma função. “Meu 
filho fica mais no trator, o genro nas máquinas e o neto 
na colhedeira, eu só fico no gerenciamento, busco peças, 

cuido do terreirão, das máquinas. Das lavouras quem cuida 
são eles, o agrônomo chega e eles e vão para o cafezal. Aos 
poucos vou passando pra eles, mas por enquanto sou eu 
que comando”.

Já no fim da conversa o Sr. Aurival fez uma importante 
observação sobre a Cocapec e os cooperados. “Eu sempre 
acreditei na cooperativa, mesmo nos momentos de 
dificuldade, tudo foi superado, o tempo passou, mas a 
cooperativa depende muito do cooperado fiel, porque 
muitos usam o que a cooperativa tem de melhor, e na hora 
de vender café vão para outro lugar, isso é errado”, finalizou.
Hoje contamos um pouco da vida do Sr. Aurival. Nossos 
sinceros agradecimentos à toda família e pela confiança de 
abrir a propriedade para que possamos mostrar histórias 
tão ricas e que estão bem aqui ao nosso lado. Aguarde a 
próxima!

Sr. Aurival e sua esposa Euripidina orgulhosos de tudo que 
conquistaram com muito trabalho.

Os cafés que antes eram secados em cima 
de panos hoje estão em um terreirão todo 

pavimentado.
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Forte participação do cooperado 
resulta em alto desempenho de 
recebimento de café

A Cocapec registou recorde de recebimento para um 
ano de safra baixa, superando ainda em agosto o 
número alcançado em todo o ano de 2017, que 

também foi de bienalidade baixa. Este importante resultado 
teve um fator determinante, a grande participação 
do cooperado e utilização dos Serviços Integrados da 
cooperativa.

O aumento do quadro social e também a ampliação da 
área de atuação, contribuiu para o bom desempenho. 
Foram incorporadas as cidades de Cássia e São Tomás de 
Aquino, e este último possui uma unidade de atendimento, 
inaugurada no ano passado, e que disponibiliza aos 
produtores daquela localidade toda a gama de serviços da 
Cocapec.

Além disso, em 2018, entraram em operação mais 12 mil 
m² de armazéns de café, que já funcionaram plenamente 
na atual safra que, somadas as estruturas já estabelecidas 
de granelização, proporcionaram mais agilidade, controle e 
segurança no processo de entrega dos cafés.

Cumprindo o seu papel de cooperativa, a Cocapec, através 
do departamento de café, atuou propiciando os melhores 
negócios, em especial no mercado futuro, atendendo 
as autorizações de Venda Futura (Termo) nos valores de 
R$ 500,00 a R$ 600,00, frente a um mercado Físico (Spot) 
de R$ 430,00 no final de agosto de 2019. Portanto, uma 
ferramenta fundamental de proteção de preços assim 
como as trocas de insumos por café.

A participação do cooperado é fundamental para o sucesso 
de uma cooperativa, e fez a diferença no desempenho 
do recebimento da safra. Ao utilizar todos os serviços 
disponibilizados, como as ferramentas de comercialização, 
o cooperado teve atenuada a baixa das condições do café, 
pois conseguiu negociar sua produção com melhores 
preços, frente a um mercado de cotações em queda.
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CAFÉ: Interação planta/ambiente 
e manejos

O cafeeiro é um arbusto de crescimento contínuo,  
que se caracteriza por diferenciação das gemas que 
dão origem aos ramos, conhecido com dimorfismo, 

atinge 2 a 4 m de altura, conforme as condições climáticas 
da região. Possui caule cilíndricoe dois tipos de ramos: 
ortotrópico (do grego orthós: reto, normal) e plagiotrópicos 
(do grego plágios: oblíquo, transversal). 

A espécie C. arabica L. é nativa de uma região restrita, 
localizada entre o Sudoeste da Etiópia, Sudeste do Sudão e 
Norte do Quênia que ocorre entre 8 a 12º LN, e cuja altitude 
varia de 1.0 a 3.0 m (Carvalho, 1946). As variedades Typica 
e Bourbon são responsáveis pela maioria das cultivares de 
Coffea arabica L. Há grande variabilidade morfológica nas 
cultivares arábicas, ainda que a base genética seja pouco 
diversificada, devido às mutações e cruzamentos naturais, 
apesar da baixa taxa de fecundação cruzada (5 a 10%). 
As plantas da espécie C. arabica L. desenvolvem-se no 
ambiente de origem, em sub-bosque, com temperaturas 
amenas, média anual entre 18,5º e 21,5º. Precipitação varia 
entre 1.200 a 2.000 mm, com período seco de 3 a 4 meses; 
presença de orvalho, devido a elevada umidade relativa. 
Os cafeeiros desta espécie, quando cultivados a pleno sol 
e sob elevado déficit de pressão de vapor, tem dificuldade 
para atender a demanda de água pela transpiração, 
possivelmente em razão da baixa condutividade hidráulica, 
que pode ser uma característica de plantas de sub-bosque. 
Como consequência, as plantas dessa espécie se adaptaram 
ao cultivo a pleno sol por meio de um mecanismo eficiente 
de regulação estomática, com a finalidade de diminuir a 
perda de água durante o período mais quente do dia.

Transportando para os tempos atuais, o cultivo de café 
na região da Alta Mogiana remonta 150 anos se tornando 
uma cultura agrícola com importante participação na 
renda regional de milhares de famílias. Demonstrando 
que a agricultura moderna tem como premissa entender/  
explorar toda a capacidade evolutiva de uma espécie/
planta, ocorrida a milhares de anos, em associação a 
utilização, pelos cafeicultores, das melhores técnicas 
agrícolas e manejos integrados desenvolvidos (preparo/
conservação do solo, correção química/fertilização, 
nutrição, uso da água, infiltração da água, condução 
/podas, espaçamentos, controles fitossanitários, 
mecanização agrícola, processos de colheita e pós colheita, 
armazenamento e comercialização), o que chamamos de 
domesticação dos cultivos, com objetivos de otimizarmos 
gradativamente a produtividade com foco nos resultados 
econômicos, e de preservação ambiental, propiciando 
melhores oportunidades aos cafeicultores individualmente 
e um melhor desenvolvimento regional de forma agregada.

Dessa forma e em especial neste período de início de 
mais um ciclo produtivo se faz necessário resgatarmos as 
informações e conhecimentos acumulados ao longo de 
anos com o propósito de observarmos os efeitos climáticos 
sobre as lavouras de café e avaliarmos os efeitos das boas 
práticas agrícolas empregadas anteriormente e também de 
manejos insatisfatórios,  em especial em momentos atuais ( 
Setembro 19 ) aonde os déficits hídricos têm-se elevado em 
função de ausência de chuvas e aumento das temperaturas 
máxima e mínimas, comuns para esta região do Nordeste 
Paulista e sudoeste Mineiro.

Esquematização das seis 
fases fenológicas do cafeeiro 
arábica, durante 24 meses, 
nas condições climáticas 
tropicais do Brasil. (extraído 
de Camargo & Camargo, 
2001)
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Ecofisiologia da cultura do Café 

Os elementos climáticos que influenciam no processo de 
produção do café são, principalmente, a temperatura do ar 
e a precipitação, e em menor escala, os ventos, a umidade 
relativa do ar e a insolação. As temperaturas do ar, tanto 
altas como baixas, influenciam o crescimento, os processos 
fisiológicos e a produtividade do cafeeiro. Para se conseguir 
produtividade ótima, a temperatura do ar também deve ser 
ótima. O café arábica é uma planta de clima tropical úmido 
e temperaturas amenas. As temperaturas médias anuais do 
ar mais favoráveis ao cultivo do café arábica estão entre 18 
e 22º C, a ideal entre 19º e 21ºC, desde que sejam regiões 
livres ou pouco sujeita a geadas. As regiões que possuem 
temperatura média anual inferior a 18ºC e superior a 
23ºC são consideradas inaptas para o café arábica. Se for 
cultivado em condições de temperaturas médias elevadas, 
acima de 23°C, apresentará frutos com desenvolvimento e 
maturação demasiadamente precoces. Esse fato acarretará 
vários inconvenientes, inclusive a perda da qualidade 
do produto, pois sua colheita e secagem irão ocorrer 
precocemente em estação muito quente e úmida. 

Temperaturas do ar elevadas na fase de florescimento 
dificultam o pegamento das floradas e provocam a 
formação de  “estrelinhas”, ou seja, de flores abortadas, o que 
implica na quebra de produção, principalmente nos anos 
em que a estação seca se mostra mais longa ou atrasada. 
Temperaturas médias anuais muito baixas, inferiores a 18°C 
provocam atrasos demasiados no desenvolvimento dos 
frutos, cuja maturação pode sobrepor-se ou ultrapassar a 
florada seguinte, prejudicando a vegetação e a produção 
do cafeeiro.

Quanto às exigências hídricas do cafeeiro, torna-se difícil 
estabelecer um padrão ótimo anual de precipitação pluvial, 
pois depende também de outros fatores, principalmente 
da distribuição dessas chuvas ao longo do ano. Porém, 
precipitações anuais acima de 1.200mm são suficientes 
para o café (Thomaziello et al., 2000; Matiello, 1991). O 
cafeeiro para vegetar e frutificar, normalmente, necessita 
encontrar umidade suficiente no solo durante o período 
vegetativo e frutificação. Na fase de colheita e abotoamento 
da planta, julho-setembro, a umidade do solo pode reduzir 
bastante e aproximar-se do ponto de murcha permanente, 
em alguns casos, sem maiores problemas à cafeicultura 
(Camargo, 1985) inclusive para os conceitos de produção 
de qualidade de café, são fundamentais, fazendo a Alta 
Mogiana, com inverno seco e bem definido, se destacar na 
produção de cafés de qualidade, em especial, nos naturais. 
O cafeeiro arábica tolera bem e pode ser beneficiado por 
deficiências hídricas de até 150mm/ano, principalmente 
se estas coincidirem com o período de dormência da 
planta, não se estendendo até a fase de floração e início da 
frutificação. 

Floração: O café é uma espécie tropical de floração 
gregária, ou seja, todas as plantas individuais de uma certa 
região florescem simultaneamente. O número de florações 
varia desde umas poucas nas regiões de latitudes médias, 
com época seca definida, até várias ao longo do ano, nas 
regiões equatoriais chuvosas. Pode ser separada em três 
fases: 

Iniciação floral:  inicialmente, invisível a olho nú (escala 
nº 0), as gemas se diferenciam em peças florais nos ramos 
plagiotrópicos, nas axilas das folhas. Os conhecimentos 
acumulados da pesquisa demonstram que para esta fase 
ser desencadeada vários fatores exercem influencia como: 
Redução do crescimento vegetativo (após Abril) com a 
entrada das estações de outono e inverno caracterizando-
se pela transição das estações de chuvas para seca, 
encurtamento do tamanho dos dias – fotoperíodo e 
redução das temperaturas máximas e mínimas.

Desenvolvimento do botão floral: Depois da diferenciação 
floral as gemas se desenvolvem parcialmente e entram em 
dormência (escala nº 1), demonstrando que a planta de 
café se caracteriza por fases bem definidas ou seja, fase e 
crescimentos vegetativos na época de verão com acúmulo 
de reservas em especial enfolhamento (Nov – Mar), fase 
reprodutiva no início do outono (seca e temperaturas 
em queda) com período de dormência das gemas que 
se caracteriza evolutivamente por um preparo total das 
futuras flores, porém agora demandando menos água e 
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fotoassimilados (Jun – Ago). Nesta fase, o cafeeiro suporta 
déficit hídricos e este, dependendo da intensidade (em 
condições sem irrigação) têm as floradas mais ou menos 
coincididas no tempo.

Antese ou florada: ( escala nº 2 e 3 ) acontece com a elevação 
das temperaturas e retorno das chuvas, nas condições de 
cultivo em sequeiro, ou da utilização da irrigação. Neste 
momento, a pesquisa demonstra que as peças florais/flores 
crescem rapidamente em tamanho, pois demandam em 

curto espaço de tempo água e fotoassimilados, que nesta 
fase são proporcionados pelo bom enfolhamento prévio da 
planta e bom enraizamento, com objetivos de garantirem 
o pico de consumo de energia e demanda de água pelas 
flores culminando em um bom processo de fecundação 
ou comumente conhecido como “ pegamento da florada” 
(escala nº 5) com a visualização do chumbinho que significa  
o ovário fecundado sem as pétala- flores já caídas e que se 
desenvolverá no fruto de café. 

Escala para determinação 
de estádios fenológicos do 

café arábica (extraído de 
Pezzopane et al., 2003)
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Um trabalho especial para 
ter café de qualidade

Qualidade, um adjetivo simples e subjetivo. Tão único 
que é difícil achar sinônimos que expressam seu 
real sentido, é por isso que obtê-lo é cada vez mais 

desejado. Quando falamos de café abre em nossa frente 
todo um universo, pois desde o processo produtivo até a 
manipulação dos grãos para a formação da bebida todos 
devem buscar a excelência.

A produção de cafés especiais está cada vez mais em 
alta, ainda mais em uma região que possui todos os 
atributos ambientais para isso. Os aspectos técnicos são 
fundamentais como uma consultoria agronômica eficiente, 
equipamentos adequados e muita dedicação do produtor.
Nos últimos tempos a Cocapec vem se estruturando 
para atuar cada vez mais forte neste seguimento. Foram 
realizados investimentos em capacitação da equipe do 
departamento de café, construção do melhor laboratório de 
Cafés Especiais da Alta Mogiana, participação em eventos, 
aberturas de novos mercados, entre outros. Tudo para tornar 
o trabalho cada vez mais profissional e principalmente  
alcançar resultados concretos aos cooperados.

Mas como é a identificação dos cafés especiais na 
cooperativa? Todo café que entra na Cocapec é provado, 
e é realizada a análise técnica do lote. Neste momento, se 
a amostra apresentar sinais de cafés diferenciados ela é 
encaminhada ao moderno Laboratório de Cafés Especais, 
onde os Q-Graders aplicam o protocolo SCA (Specialty 
Coffee Association) e fazem a pontuação. Na sequência, os 
cooperados são informados sobre as características de seus 
grãos e das possibilidades de mercado. Com este trabalho, 
a Cocapec tem conseguido comercializar os cafés com um 
valor até 25% acima das cotações atuais. Vale lembrar que 
a média nacional é de 14%. Isso mostra o empenho do 
departamento na busca pelas melhores oportunidades. 

O departamento ainda presta toda a assistência aos 
associados orientando sobre a secagem, regulagem 
dos maquinários, principalmente abertura de peneiras, 
umidade dos grãos e muitas outras informações que fazem 
toda a diferença.

A torra branda é fundamental para manter 
os aspectos naturais de sabor e aroma.

Conjunto de Serviços Integrados da Cocapec colabora para produção de grãos de excelência
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E para valorizar todo este empenho, a Cocapec e a AMSC 
realizam a 17ª Edição do Concurso de Qualidade do Café. 
Participam produtores de 23 cidades localizadas nos Estados 
São Paulo e Minas Gerais, na região da Alta Mogiana.

Os cafés disputam em duas categorias, Natural e Microlote, 
todos devem ser preparados por via seca e da espécie 
arábica,  tipo 2/3 para melhor, peneira 16 acima, de acordo 
com a Tabela Oficial Brasileira de Classificação, e teor de 
umidade entre 11 e 12%.

O Concurso premiará os 5 primeiros classificados do 
Natural, em que o lote campeão poderá ser vendido por R$ 
2 mil a saca; e os 3 primeiros do Microlote, com o vencedor 
alcançando os R$ 2.200,00 a saca.

Ao todo serão 4 etapas, sendo que a primeira é a inscrição, 
que se encerrou no dia 12 de setembro. A segunda é 
chamada de Pré-Seleção, quando as amostras passam 
por uma avaliação de acordo com a metodologia da SCA 
(Specialty Coffee Association). As amostras que atingirem 
o mínimo de 84 pontos se classificam para etapa de Júri 
e Seleção, e os lotes devem ser armazenados na Cocapec. 
A terceira é a Auditoria, que será realizada entre os dias 21 
e 24 de outubro, e recolherá amostras para a última fase,  
Júri e Seleção, está agendada de 28 a 30 de outubro. Os 
vencedores serão conhecidos em uma grande cerimônia 
exclusiva no dia 1º de novembro em Franca/SP.

A novidade deste ano é a realização do 1º Concurso de 
Qualidade – Cerejas do Café, grupo formado por produtoras 
da Alta Mogiana que terão seu trabalho reconhecido dentro 
do certame.

A edição de 2018 teve aproximadamente 200 inscritos e os 
cafés do município de Ibiraci/MG se sagraram campões nas 
duas categorias. 

O regulamento completo está disponível nos sites
 www.cocapec.com.br e www.amsc.com.br

Acompanhe as notícias do 17º Concurso de Qualidade pelo 
Instagram @cocapecaltamogiana

Ter o olfato apurado auxilia no processo de identificação das 
características da amostra.

A temperatura da água deve estar em 93 graus. 

O setor conta com um kit de diversos aromas encontrados no café 
para auxiliá-los a identificar algum aspecto mais diferenciados.

A Cocapec conta com um time de Q-graders que 
avaliam as amostras dentro do protocolo SCA.

Ao identificar uma amostra como especial, o 
produtor é avisado pelo Departamento de Café.
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Variedade de cursos 
é destaque no trimestre

Prevenção de acidentes foi uma das capacitações que aconteceu em 
Capetinga/MG.

Claraval/MG aconteceu o curso de distribuição manual de isca.

Em Ibiraci/MG 12 pessoas aprenderam técnicas sobre 
classificação de café.

C
om o foco dos produtores na colheita o número de 
cursos realizados no período é um pouco menor. 
Por outro lado, a variedade por conta deste mesmo 
fator tende a ser grande, com formação em áreas 

de profissionalização e promoção social. E foi isso que 
aconteceu nos últimos meses, nas capacitações oferecidas 
pela Cocapec e o Senar/MG.

Para se ter uma ideia dessa diversidade foram realizados 
cursos de Prevenção de acidentes; Aplicação de Defensivo 
Agrícola Polvilhadora e distribuidor Manual de Isca; Gestão 
de Marketing; Classificação de Café; Pachwork e montagem 
de enxoval; Nutrição do Cafeeiros, entre outros.

Todas as formações mesclam conteúdos teóricos e práticos 
para que o participante saia realmente profissionalizado e 
seguro para aplicar tudo que foi aprendido.

A Central de Cursos Cocapec já beneficiou milhares de 
pessoas em toda a região, e colabora continuamente 
para o profissionalismo da comunidade rural da área que 
ela atua, proporcionando capacitações de qualidade, 
e fundamentais para o desenvolvimento da atividade, 
gerando novas possibilidades de trabalho e complemento 
de renda.

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: 

Central de cursos:
(16) 3711-6285 – Driely
comite@cocapec.com.br

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



25R E V I S T A  C O C A P E C  -  J U L / A G O  2 0 1 9



SOCIAL

26 R E V I S T A  C O C A P E C  -  J U L / A G O  2 0 1 9

A
pós uma pausa, devido ao movimento da safra, 
a Cocapec retomou o seu Programa de Visitas, 
que já começou intenso. Até o fechamento desta 
edição foram aproximadamente 300 pessoas, 

todos estudantes, de diversas instituições de ensino da 
região. 

Pelo programa “Agronegócio na Escola”, realizado pela 
Abag RP, vieram alunos da cidade de Ribeirão Corrente/SP. 
Já pelo Projeto “Escola no Campo” vieram até o momento 
aproximadamente 200 estudantes dos municípios de 
Claraval/MG, Capetinga/MG e Jeriquara/SP. Nos próximos 
meses estão agendadas outras turmas e número 
passará de 1000 pessoas, apenas pelo Escola no Campo. 
Tradicionalmente as visitas acontecem na matriz em 
Franca/SP, mas a da Escola Municipal José Flávio ocorreu na 
unidade de Ibiraci/MG, e foi um grande sucesso.

Em todas as oportunidades o roteiro conta com uma 
calorosa recepção com um bate papo para conhecer melhor 
a turma, é realizada uma pequena apresentação sobre 
cooperativismo, cafeicultura e a Cocapec, posteriormente 
começa o roteiro de visita pelas estruturas. 

Criançada “invade” a Cocapec
e viaja no mundo do café

Em visita ao núcleo de Ibiraci/MG, os alunos não 
desgrudaram os olhos das explicações.
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A primeira parada é no laboratório de análises de 
folha e solo, quando são explicados a importância dos 
procedimentos. Posteriormente os grupos são informados 
sobre a balança, que é quando o café dá a entrada na 
cooperativa. A comitiva segue para a torrefação e conhece 
a fase de industrialização de café. Retomando o processo de 
recebimento, a próxima etapa é o tombador. Alguns grupos 
com mais sorte viram os caminhões serem descarregados, 
e com isso entenderam melhor o funcionamento da 
estrutura. Em seguida, são encaminhados ao armazém de 
café e conhecem o processo de “embegamento” e controle 
do café. O final é o departamento de café que fala sobre 
a classificação e a degustação, e neste momento a parte 
sensorial é estimulada, em que podem pegar as amostras, 
ver a diferença entre os grãos, sentir os aromas das xícaras 
e prova. 

Durante todo o percurso os visitantes utilizam 
Equipamentos de Proteção Individuais para que o percurso 
seja o mais seguro possível. 

Todos esses elementos tornam a experiência inesquecível 
para os pequenos, e extremamente gratificante para 
quem os recebem. Vale lembrar que todas as visitas são 
previamente agendadas, e viabilizadas de acordo com a 
disponibilidade dos setores diretamente envolvidos. 

Um dos momentos mais aguardados em 
Ibiraci/MG foi a degustação de café.

Estudantes de Jeriquara/SP não imaginavam que encontrariam um 
laboratório de análises de folha e solo no roteiro.

A turma de Claraval/MG ficou impressionada com 
todos os processos da cooperativa.

A grande comitiva de Capetinga/MG se encantou com o 
trabalho da cooperativa. 

Alunos de Ribeirão Corrente/SP, vieram através do 
projeto “Agronegócio na Escola” da Abag.
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Somos Coop
Ações do Dia C agitam a região

Liga da Cooperação visita idosos do Lar São Vicente de Paulo.

A ação no centro de Franca/Sp reuniu cerca de 300 pessoas no período.

Entrega dos produtos de limpeza, para presidente do 
Lar São Vicente, Sr. Ricardo Sergio de Almeida.

C
om o tema “Atitudes Simples Movem o Mundo” o 
Brasil celebrou os 10 anos do Dia de Cooperar (Dia 
C) no dia 06 de julho, com diversas ações sociais 
realizadas por cooperativas de todo o país que 

mobilizaram milhares de voluntários para mostrar o seu 
diferencial das cooperativas na sociedade. Na mesma data 
todo o planeta comemorou o 97º Dia Internacional do 
Cooperativismo.

Em Franca/SP, a Cocapec, em conjunto com o Sescoop/SP, 
Sicoob Credicocapec, Unimed Franca e apoio da Prefeitura 
Municipal de Franca, realizou um grande evento na praça 
Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. Nos 
espaços, as cooperativas mostraram como colaboram para 
a economia e o desenvolvimento social da região. 

No espaço da Cocapec os visitantes souberam mais sobre 
a cafeicultura, a cooperativa e saborearam um delicioso 
cafezinho. Além disso, aconteceram aferições de pressão 
e glicemia, orientações sobre educação financeira, 
incentivo a doação de sangue, minipalestra sobre saúde 
e pintura facial para as crianças, tudo gratuito para toda a 
comunidade. A ação reuniu cerca de 300 pessoas.

Ainda dentro das ações do Dia C, o grupo de voluntários da 
Cocapec – Liga da Cooperação – visitou ao Lar São Vicente 
de Paulo, levando muito amor e carinho aos moradores da 
instituição, embalados com muita música, o que divertiu 
a todos. Na cidade de Capetinga/MG, os colaboradores 
da unidade auxiliaram em uma festa realizada por uma 
entidade assistencial e doaram dinheiro e produtos 
de necessidade básica ao Lar. Em Ibiraci/MG, houve 
arrecadação de agasalhos e visita ao Asilo Aisa Rodrigues 
Siqueira, em que os colaboradores interagiram com os 
moradores e celebraram os aniversariantes do mês. As 
ações nas instituições envolveram aproximadamente 100 
pessoas.

De acordo com a OCB somente no dia 6 de julho, 400 cidades 
tiveram iniciativas voluntárias realizadas por cooperativas. 
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D
oces e queijos deliciosos, bolos saborosos e 
artesanatos de encher os olhos, estes foram 
alguns dos itens da Feira Cocapec de Produtos 
Artesanais, uma iniciativa que tem o intuito de 

incentivar o espírito empreendedor da comunidade rural 
da sua área de atuação, e de valorizar os participantes dos 
cursos oferecidos pelo convênio Cocapec e Senar/MG.

Até o momento foram realizadas 4 edições em diversas 
unidades da cooperativa, e todas com grande sucesso, com 
os cooperados e colaboradores prestigiando e levando pra 
casa um pouco do trabalho exposto.
 
A produtora Rosana de Fátima Cintra Batista, que mora 
em Claraval/MG, já participou em duas oportunidades da 
Feira, produz queijos, muçarela e iogurte, e contou como as 
formações auxiliaram para o seu crescimento profissional. 
“Já participei de vários cursos, antes eu já fazia queijos, mas 
nas aulas eu aprendi a não desperdiçar o leite, eu jogava 
muita coisa fora, e agora consigo ter um lucro maior. Achei 
a ideia da Feira muito bom porque antes a gente tinha que 
andar muito e ter um lugar fixo pra vender ajuda muito, 
recomendo para todas as mulheres”.

Feira Cocapec de Produtos Artesanais

Em Franca/SP, a primeira rodada teve 
quitandas fresquinhas.

Cooperado de Claraval/MG leva casa um delicioso queijo.
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Outra participante que também aprovou a ideia foi Valdirene 
Silva Cintra, também de Claraval/MG. Ela comercializou 
doces, geleias e outros quitutes e comentou como as 
formações colaboraram para sua profissionalização. “Eu 
comecei com os doces, porque já fazia para consumo 
pessoal. Os cursos ajudaram a agregar valor, começamos 
a comercializar, e o resultado foi ótimo. Depois inclui as 
quitandas, e a partir disso tive a oportunidade de participar 
de feiras e agora recebo até encomendas para casamentos 
e festas”.

Os cursos oferecidos pela Cocapec, seja de forma 
independente ou em parcerias, tem o objetivo de 
proporcionar um incremento de renda para as famílias 
da comunidade rural da área de atuação da cooperativa. 
A Feira Cocapec de Produtos Artesanais vem agregar e 
valorizar as pessoas que se dedicam nas aulas e sabem 
que o conhecimento é um importante caminho para o 
crescimento.

Os produtos feitos à mão encheram 
de beleza a unidade em São Tomás de 

Aquino/MG.

Na matriz também teve queijos, doces e iogurte 
saborosos.

Lindos artesanatos encantaram a unidade de Capetinga/MG.

Os artesanatos e quitandas fizeram sucesso em Ibiraci/MG.
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Uma praga chamada Javali

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

Desde a pré-história o homem procura sempre melhorar 
e inovar, obter um meio de facilitar sua vida tanto no 

sustento familiar como no lazer.

A domesticação de animais que viviam livres e soltos foi, 
também, uma forma de adequar a essa premissa. 

Nos tempos atuais, um desses animais que me refiro foi a 
introdução de um porco selvagem, muito conhecido por 
nós hoje: o javali.

O javali passa grande parte do dia fuçando a terra em 
busca de comida. É um animal omnívoro, com preferência 
por matéria vegetal como raízes, frutos, bolotas, 
castanhas e sementes. Também invadem terras cultivadas, 
especialmente roças de milho, mandioca e amendoins. É 
um animal de comportamento sociável, mas não marca 
territórios. Reúne-se em grupos matriarcais, normalmente 
com três a cinco animais, formados pelas fêmeas e suas 
crias, embora possam ser encontrados grupos superiores 
a vinte indivíduos. A fêmea do javali (javalina), quando já 
madura, dominante, é a de maior idade e tamanho e sempre 
fica um pouco mais afastada do grupo como uma guarda, 
que normalmente dá sua vida para que o restante fuja. Os 
jovens machos de um ano (marrotes), vivem na periferia do 
grupo. Esta espécie tem uma taxa reprodutiva alta entre 
os mamíferos do mesmo porte, a fêmea pari duas vezes ao 
ano, tendo uma média de 6 filhotes de cada vez. Durante 
as noites, é bastante ativo, chegando a percorrer distâncias 
maiores de até 15 km.

Iguais aos porcos domésticos, usam os banhos na lama 
para regular a temperatura corporal, uma vez que os javalis 
não suam por terem glândulas sudoríparas atrofiadas. De 

igual modo se considera que estes banhos podem ajudar a 
manter os odores corporais sob um substrato estável como 
aquele proporcionado por uma camada de barro aderida 
ao pêlo.

O javali é uma espécie exótica invasora trazida da Europa. 
Hoje se prolifera e se expande rapidamente em diversas 
regiões.  Causam danos à fauna e à flora, desencadeiam o 
assoreamento de corpos d’água e processos de erosão do 
solo, além de representarem um grave risco sanitário para 
a atividade pecuária.

O javali chegou no Brasil durante a década de 90. Esses 
animais foram introduzidos onde seriam criados para 
produção e comercialização de sua carne exótica. 
Entretanto, por não haver um manejo e controle desses 
criatórios por parte dos responsáveis e fiscalizadores, os 
animais acabaram se tornando praga no país.

As estratégias para controlar a espécie também podem 
afetar populações de animais nativos, como a queixada e 
o cateto, que são confundidos com javalis pelos caçadores

Fonte: Wikipédia; Agrolink; ECO.org.br.

A espécie invasora é considerada um grande problema na agricultura do país

Exemplo de estragos causados
 por javalis em lavouras.
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O transtorno causado pelos javalis no Estado de Santa 
Catarina é ainda mais grave que no resto do país, 
principalmente pelo tipo de propriedade que lá predomina. 
Pequenas lavouras são muito comuns e, com frequência, 
dizimadas pelo bando de javalis. 

A região sul do Brasil, sofre com os seus ataques, tendo suas 
lavouras e animais atacados. Infelizmente, eles chegam a 
causar, em uma única noite, a destruição de mais de 50% 
de uma pequena lavoura de milho. Em regiões do sul, 
onde a população é maior, cerca de 200 mil animais, já 
geraram perdas estimadas de 40% das lavouras de milho. 
Atualmente, a população de javalis é intensa em vários 
estados brasileiros. Vídeos circulando nas redes sociais dão 
notícias de ataques às lavouras e destruições de plantações 
também em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A espécie não possuí predadores naturais no Brasil, 
já que é uma espécie exótica, além de procriar com o 
porco doméstico, engendrando o chamado javaporco 
(neologismo criado para definir este híbrido), fatores que 
contribuem para o aumento exagerado da população. Com 

sua população em crescimento contínuo e descontrolado, 
sem predadores, o javali causa danos ambientais e prejuízos 
para a agricultura. Como forma de controle para a população 
do javali (que é considerado uma praga e espécie nociva), 
sua caça e abate são permitidos (para pessoas devidamente 
cadastradas) pelo órgão de controle ambiental, o IBAMA. 

No Estado de São Paulo a Lei 16.784 de 2018 proibiu a caça 
em todas suas modalidades. Porém depois foi liberado o 
abate, desde que seja autorizado e supervisionado por 
técnicos do governo.

Atualmente a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
(Sema) do Rio Grande do Sul possui o Plano Javali/RS, com 
objetivo de conter a expansão territorial e demográfica 
do javali e reduzir seus impactos econômicos, sociais e 
ambientais.
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Valores referente ao mês de Setembro de 2019

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

Sulfato de Amônio T R$ 1.250,00 R$ 1.250,00  2,91  2,91 

Ureia T R$ 1.720,00 R$ 1.830,00  4,00  4,26 

Super Simples Gr T R$ 1.230,00 R$ 1.150,00  2,86  2,67 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.600,00 R$ 1.670,00  3,72  3,88 

Nitrato de Amônio T R$ 1.500,00 R$ 1.500,00  3,49  3,49 

Custo (R$/ha) por Produto

Relação de Troca de Café

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

ABAMEX 0,4 R$ 29,77 R$ 11,91

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

ALION SC 500 0,15 R$ 2.040,00 R$ 306,00

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

ALTACOR 35 WG 0,09 R$ 1.291,40 R$ 116,23

ALTO 100 0,7 R$ 60,50 R$ 42,35

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

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

ASSIST 1 R$ 15,99 R$ 15,99

AUREO 2 R$ 16,50 R$ 33,00

AURORA 400 CE 0,1 R$ 475,00 R$ 47,50

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

CANTUS 0,15 R$ 535,00 R$ 80,25

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

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

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

COMET 0,7 R$ 129,00 R$ 90,30

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

CURYON 0,8 R$ 84,97 R$ 67,98

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$ 525,00 R$ 157,50

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$ 80,00 R$ 320,00

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

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

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

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$ 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$ 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$ 138,00 R$ 34,50

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$ 76,00 R$ 114,00

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

PREMIER PLUS 4 R$ 115,00 R$ 460,00

PREMIER WG 1 R$ 145,00 R$ 145,00

PRIORI XTRA 0,5 R$ 115,00 R$ 57,50

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

REDSHIELD 1,3 R$ 56,32 R$ 73,22

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

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

ROUNDUP ORIGINAL 3 R$ 13,90 R$ 41,70

ROUNDUP WG 3 R$ 27,20 R$ 81,60

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

SELECT 0,4 R$ 61,60 R$ 24,64

SPHERE MAX 0,4 R$ 233,00 R$ 93,20

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$ 38,88 R$ 58,32

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

VERTIMEC 0,4 R$ 53,00 R$ 21,20

ZAPP QI 3 R$ 19,00 R$ 57,00
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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 439,25 114,79 423,67 112,09

Agosto 421,16 107,24 408,74 101,61

Setembro 415,39 101,15

Outubro 441,23 117,45

Novembro 441,59 116,63

Dezembro 420,32 108,24

Média Anual 435,65 120,09 403,99 104,87

*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 37,10 9,82

Agosto 41,17 10,48 36,41 9,05

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 37,80 9,82

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 8 24 1.044

Média Mensal 300,3 226,0 191,9 90,7 57,0 14,3 2,7 28,7 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 6 43 1038

Média Mensal 304,7 236,0 253,7 63,0 30,7 38,0 2,0 32,0 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 14 10 1125

Média Mensal 290,7 256,0 227,0 107,3 61,7 21,3 4,7 29,7 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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A partir de agora as contas detalhadas do plano de 
celular da Cocapec / Claro estão disponibilizadas 

exclusivamente no Espaço Cooperado no site www.cocapec.
com.br. Para acessar basta inserir o login e senha. O botão 
da conta fica no mesmo ambiente dos outros extratos. Caso 
ainda não tenha o acesso entre em contato com o Setor de 
Cadastro (16) 3711-6235. Esta evolução, além de trazer mais 
agilidade e comodidade, é uma atitude ambientalmente 
sustentável.

Conta do Plano Cocapec/Claro 
agora está disponível no site

Novamente a Cocapec e a Emater/MG se reuniram com 
técnicos da Conab para colaborarem na formação do 

terceiro acompanhamento de safra, com divulgação em 17 
de setembro. As entidades contribuíram com dados regionais 
que posteriormente serão agrupados com os de outras 
regiões produtoras. O trabalho acontece no final da safra, 
quando será possível dimensionar o tamanho da produção 
brasileira. O último levantamento é publicado em dezembro, 
já com o fechamento da colheita do ano. Vale lembrar que os 
Acompanhamentos de Safra da Conab são disponibilizados 
no site da Cocapec.

Em tempos de alta conectividade, as redes sociais são um ambiente propício para aproximar e informar uma marca do público 
em geral. Pensando nisso a Bioisca, o formicida natural produzido pela Cocapec, está no Instagram. Siga agora mesmo o      

@bioisca e acompanhe as últimas notícias de forma rápida e criativa. Aproveite também para seguir o @cocapecaltamogiana. 

O Senhor Café, o top de linha da torrefação da Cocapec, 
com o intuito de valorizar a cultura local, apoia o Ranking 

Equestrian Center de Hipismo 2019. Foram realizadas até 
o fechamento desta edição 5 etapas, em um total de 8. A 
Equestrian Center é uma escola especializada em Hipismo 
desde 1993 e busca formar em seus alunos a consciência 
para amar a natureza e os animais, desenvolver o espírito 
competitivo e assim ter uma infância e juventude mais 
saudável e proveitosa.

Cooperativa contribui para o levantamento de safra da Conab

Siga a Bioisca no Instagram

Senhor Café apoia ação 
esportiva regional
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