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Carlos Yoshiyuki Sato
 Diretor Presidente

Cooperados, estamos chegando ao fim de mais um ano, mas para nós cafeicultores 
é apenas o começo de um novo ciclo. Presenciamos uma grande florada que já nos 
deu boas expectativas, se o clima e o regime de chuva permanecerem favoráveis 
possibilitarão o pegamento das flores e o bom desenvolvimento dos chumbinhos, 
com isso teremos uma safra maior e de qualidade melhor.

Sabemos da importância de incentivar e apoiar nossos cooperados a atuarem 
na atividade cafeeira com competitividade, produzindo café com maior valor 
agregado, gerando assim, mais renda para as famílias cooperativistas, por isso em 
conjunto com a AMSC, a Cocapec realizou o 17º concurso de Qualidade de Café da 
Alta Mogiana, para reconhecer o trabalho e compromisso dos nossos associados 
com a qualidade da bebida produzida.

Durante a cerimônia de premiação, tivemos a oportunidade de valorizar dois dos 
nossos cooperados na ocasião que terão seus lotes transformados em uma edição 
especial do Senhor Café. Além disso, ao longo do ano, diversos associados foram 
surpreendidos com a comercialização acima da média de seus cafés diferenciados, 
uma demonstração da atuação séria e comprometida do departamento de café da 
Cocapec.

Outros eventos também movimentaram o período, foram feiras, cursos, palestras 
e muito mais. Um deles foi a Famcafé, uma feira que está em sua terceira edição e 
reuniu em um só lugar todos os elos da cadeia. A Cocapec teve uma participação 
muito ativa pois sabe a importância de fortalecer iniciativas como esta para o 
crescimento da cafeicultura como um todo.

Um importante passo foi dado pela cooperativa em direção ao futuro, quando 
realizamos pela primeira vez um encontro focado exclusivamente nos jovens e 
os convidamos a nos ajudar a pensar os nossos próximos caminhos. Para isso, foi 
abordado temas como tecnologia, inovação e sucessão familiar, e ficamos bastante 
impressionados com a contribuição dos participantes.

Nessa linha, iniciamos também o curso de Capacitação em Cafeicultura, em 
conjunto com a Fundação Procafé. Durante 12 meses os participantes, dentre eles 
cooperados, filhos, netos e colaboradores serão qualificados nas principais etapas 
do processo produtivo e poderão desenvolver a atividade de forma mais eficiente.

Vários outros cursos também fizeram parte do calendário neste período. Através 
das parcerias com diversas instituições, proporcionamos gratuitamente uma série 
de capacitações nas áreas de formação profissional e promoção social.

Aconteceu em Poços de Caldas/MG, o 45º Congresso Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, organizado pela Fundação Procafé. A marca histórica atingida por esse 
evento só reforça como a nossa cafeicultura é dinâmica e exige sempre novos 
olhares para o seu desenvolvimento.

Estes e outros assuntos estarão disponíveis nas próximas páginas para apreciação 
de todos. Desejamos uma excelente leitura!

O futuro da 
cafeicultura já começou
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Atendendo à solicitação de parte dos cafeicultores, 
os presidentes do Conselho Nacional do Café 
(CNC), Silas Brasileiro, da Comissão Nacional do 

Café da CNA, Breno Mesquita, e da Frente Parlamentar do 
Café, deputado Emidinho Madeira, reuniram-se, no dia 
30 de outubro, com o secretário Executivo do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos 
Montes.

No encontro, as lideranças da produção solicitaram a 
prorrogação das dívidas da linha de Custeio do Fundo 
de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), vencidas ou 
vincendas até 30 de junho de 2020.

“Adotamos essa medida em função da redução da 
capacidade de pagamento dos produtores, que, nos 
últimos anos, vivem um cenário de preços aviltados e 
custos de produção crescentes, o que impossibilitou que 
parte dos cafeicultores honrasse seus compromissos. Esse 
pleito também favorecerá os produtores que não venderam 
a safra em função das baixas cotações”, explica Brasileiro.

De acordo com o presidente do CNC, essa medida é uma 
das formas que a entidade vem trabalhando com as 
demais lideranças do setor para mitigar a falta de renda dos 
produtores.

“O secretário Marcos Montes foi muito receptivo e 
tratará o assunto junto à ministra Tereza Cristina para, 
então, encaminharem para apreciação do Conselho 
Monetário Nacional. Essa não é uma medida definitiva, 
mas acreditamos que poderá diminuir a angústia que 
alguns cafeicultores, em especial pequenos e médios, vêm 
passando”, conclui.

Setor solicita prorrogação de 
dívidas de custeio do Funcafé
CNC, CNA e Frente Parlamentar do Café pediram apoio ao Mapa para encaminhar pleito ao 
Conselho Monetário Nacional

Por: Silas Brasileiro - Presidente Executivo do CNC
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Em um evento inédito, focado exclusivamente nos 
jovens, a Cocapec convidou a moçada a pensar 
no Futuro do Agrocafé. Para isso, escalou o diretor 

Saulo Faleiros, que trouxe o tema “Gestão Inovadora & 
Oportunidades de Mercado”; e Luiz Fernando Abussamra, 
da Agronomics, abordando “O Futuro do AgroCafé Porteira 
a Fora”.

A adesão foi grande e aproximadamente 100 pessoas, entre  
cooperados, filhos e netos de cooperados e equipe técnica, 
participaram do evento.

Em sua fala na abertura, o presidente Carlos Sato ressaltou 
a necessidade da cooperativa em se aproximar mais da 
juventude. “Nós temos que ficar mais perto dos jovens, eles 
trazem um mundo de informação e tecnologia, e, com isso, 
podemos conciliar com o nosso conhecimento, e temos 
a certeza que isso traz mais eficiência, que se traduz em 
resultados, e por sua vez em mais rentabilidade, o futuro 
da cafeicultura e da Cocapec está com vocês”, reforçou o 
dirigente.

Jovens discutem o Futuro do AgroCafé

O diretor Saulo Faleiros realizou 
a palestra Gestão Inovadora & 

Oportunidades de Mercado.

A interação entre os participantes 
foi o ponto alto do evento.
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Saulo, em sua apresentação, mostrou a velocidade das 
mudanças em todos os seguimentos, e como a adaptação 
aos diferentes cenários é fundamental para a continuidade 
dos negócios, algo que foi captado por Lúcia Alves Campos, 
que é filha de cooperado, e mora em Cássia/MG. “O tema 
do evento é ‘Encontro com o Futuro’, então vimos que as 
coisas não estarão acontecendo daqui a muito tempo, 
precisamos nos preparar pois queremos continuar na 
produção de café”.

O profissional da Agronomics, Luiz Fernando Abussamra, 
abordou o “Futuro do AgroCafé Porteira a Fora”, 
apresentando a necessidade de ver além da atividade e 
com isso aproveitar as oportunidades.

Com a autoavaliação os participantes exercitaram pontos 
como gestão de risco, finanças e meio ambiente

A diretoria da Cocapec ressaltou a importância de aliar a 
juventude com a experiência para o sucesso da cafeicultura.

A tecnologia permeou todas 
as discussões no evento 
demonstrando que este é  um dos 
caminhos a serem seguidos.
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O evento teve o foco especial em jovens cooperados, 
filhos e netos de cooperados.

Os participantes tiveram a possibilidade de externar as 
discussões realizadas nas mesas.Luiz Fernando Abussamra, da Agronomics, abordou o 

tema O Futuro do AgroCafé Porteira a Fora.

Certamente o ponto alto do evento foi a prática da  
ferramenta “World Café – Avança Cocapec” que convidou 
o grupo a uma reflexão, através de uma dinâmica 
de discussões e exposições de ideias em que todos 
contribuíram com suas visões, fornecendo assim um rico 
conteúdo que auxiliará em futuras ações da cooperativa. 
Veja a seguir algumas delas:

“Criação de uma comissão de jovens com o intuito de 
formar uma força de jovens na cooperativa para trazer 
novas ideias e demandas.”

“Confiança, informação, transparência e excelência em 
atendimento ao cooperado.”

“Capacitação em gerenciamento para os produtores e 
passar uma visão de cooperativismo mais ampla.”

“Buscam crescimento sustentável através de inovação, 
ética, comprometimento, reciprocidade e valores e 
conceitos cooperativistas e não individualistas.”

“Tecnologia de produção – informação/comercialização. 
Buscando produtividade com custo e sustentabilidade.”

O Encontro com o futuro do AgroCafé 
atraiu cerca de 100 pessoas.
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Jovens falam sobre o evento
Vindas de Capetinga/MG o trio Fabiana Villas Boas, Gabriela 
V. B. Pini e Ana Paula da Silva falaram sobre suas visões do 
evento. “Foi um evento de grande valia para interação dos 
jovens na cooperativa, já que somos o futuro dela e das 
propriedades” (Fabiana). “Achei muito bacana, faz com 
que a gente tenha um plano, uma linha, um caminho” 
(Gabriela). “Este foi o meu primeiro evento na Cocapec, 
e eu espero que ela promova outros, para que possamos 
inovar nesse novo ramo para dar continuidade no nosso 
negócio” (Ana Paula). Elas também mandaram um recado 
para as mulheres. “Queremos chamar as outras mulheres 
para comparecerem porque nós também somos o futuro 
da cooperativa e do agronegócio”. 

Fabricio Lima Machado veio da cidade de Ituverava/SP para 
participar e falou o que mais gostou do conteúdo. “Achei 
interessante pois foi falado sobre as novas tendências que 
vem acontecendo as mudanças de mercado, essa questão 
da sucessão que foi bastante abordada, que se não tiver um 
planejamento fica inviável o negócio. Fazia muito tempo 
que não via um evento como este, uma nova porta de 
opções, de oportunidades, de aprender mais”.

O cooperado de Patrocínio Paulista/SP, Luiz Otávio 
Figueredo Barros, também fez uma reflexão. “Evento muito 
importante para nossa cooperativa, porque o futuro do 
agronegócio está nas mãos dos jovens e temos que trazer 
o modelo de como queremos que a cooperativa seja daqui 
para frente. É muito importante para que possamos seguir 
juntos e termos um futuro brilhante”.
 

O diretor da Cocapec Saulo Faleiros também fez sua 
avaliação. “Um evento que vai ser um marco na cooperativa, 
estamos cientes de toda a mudança que está acontecendo, 
seja tecnológica, comportamental, de mercado. Estamos 
pensando também na sucessão, o que muda na condução 
dos negócios, pois este é o futuro da cafeicultura e dos 
negócios da Alta Mogiana. Estamos muito contentes 
com o resultado, a casa está cheia, vieram conferir o que 
a cooperativa tinha a dizer, vamos fazer todo esforço 
necessário para que possamos estar conectados com os 
jovens e o futuro”.

Vindas de Capetinga/MG o trio Fabiana Villas Boas, 
Gabriela V. B. Pini e Ana Paula da Silva

Fabricio Lima Machado veio da cidade de 
Ituverava/SP para participar.

O cooperado de Patrocínio Paulista/SP, Luiz Otávio Figueredo Barros
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Sucesso da Famcafé mostra a força 
da cafeicultura da Alta Mogiana

Quem é fã de café certamente curtiu a 3ª edição da 
Feira da Alta Mogiana da Cafeicultura de Qualidade 
– a Famcafé, realizada em Franca/SP entre os dias 8 

e 10 de outubro. 

Segundo a organização, o público superou as 5 mil 
pessoas, e todos que compareceram foram presenteados 
com uma programação intensa e diversificada, com 
cerca de 20 atrações no total, entre palestras, workshops, 
cursos, apresentações, exposições, e claro, muito café. 
Representando a Cocapec o diretor Saulo Faleiros 
abordou o tema “Gestão na Cafeicultura e Oportunidades 
de Negócios”. Para uma plateia atenta o dirigente falou 
sobre os desafios e a necessidade de mudança para a 
sustentabilidade do negócio perante os dias atuais.

No Espaço Cocapec, os visitantes sentiram o sabor da linha 
Senhor Café, através do espresso e cappuccino, que foi um 
sucesso. A cooperativa também marcou presença na área 
de máquinas, levando o rastelo soprador, de fabricação 
própria, e um trator da Agrale, na qual é concessionária 
exclusiva.

Teve cooperativa também na cerimônia de abertura, na 
pessoa do vice-presidente Alberto Rocchetti Netto, que 
relembrou os primeiros passos do evento e a colaboração 

da Cocapec na sua concepção, reforçando a importância 
da Famcafé para o constante desenvolvimento da 
cafeicultura da Alta Mogiana. A solenidade contou com 
outras importantes lideranças da cafeicultura regional e 
personalidades políticas como o Prefeito de Franca Gilson 
de Souza. Na sequência, o analista Eduardo Carvalhaes falou 
sobre o mercado de café para um auditório completamente 
lotado.

A atração mais esperada do evento não decepcionou. 
Esbanjando simpatia, o cantor e coffee lover Lucas Lima 
tirou foto, bateu um papo super descontraído, preparou 
um café em uma French press e, mostrando muito espírito 
esportivo, encarou uma sequência de jogos envolvendo o 

O diretor Saulo Faleiros foi um dos palestrantes do 
evento e abordou o tema gestão.

O sabor incomparável do Senhor Café 
atraiu todos pra cafeteria Cocapec. 
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Apresentação do Coral da Associação Renascer 3° Idade

O vice-diretor Alberto Rocchetti Netto representou 
a Cocapec na cerimônia de abertura.

Fazendas e cafeterias da região tiveram a 
oportunidade de mostrar o seu trabalho.

No espaço kids, todas as atividades 
educativas utilizaram café.

A feira também valorizou a parte técnica com a exposição de 
máquinas e implementos.

O cantor e coffeelover Lucas Lima foi a grande personalidade da 
Famcafé e levou pra casa vários produtos Senhor Café.

café, comandado por Paula Varejão, no qual foi o grande 
campeão. O artista retornou no último dia de evento para 
atender fãs e acompanhar a programação da feira. Lucas 
Lima levou para casa um kit do Senhor Café e brindes da 
Cocapec.

A Famcafé novamente abriu espaço para as fazendas 
da região, 16 nesta edição, no qual o público pode 
conhecer um pouco mais sobre as histórias, processos e o 
resultado do trabalho de quem inicia esta grande cadeia. 
Representando a outra ponta, 7 cafeterias ofereceram aos 
visitantes uma infinidade de opções de preparo. Além disso, 
elas travaram uma disputa divertida e saborosa na qual 
cada cafeteria foi desafiada a preparar 2 drinks utilizando 
café como o componente principal, sendo um deles com 
álcool e outro sem. Após a votação popular e avaliação do 
júri técnico, foram divulgados os grandes campeões por 
categoria, sendo o Olinto Café (drink alcoólico) e Zaz Coffee 
(não alcoólico), ambos de Franca/SP.

A Cocapec parabeniza a Região da Alta Mogiana, pela 
organização, e o apoio da Prefeitura Municipal de Franca, e 
agradece a todos os visitantes que tiveram a oportunidade 
de conhecer uma parte do importante trabalho que 
a cooperativa desenvolve e como ela contribui para a 
sustentabilidade da cafeicultura de toda a região.
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Festa do Café e Concurso de Qualidade 
agitam São Tomás de Aquino

Pelo segundo ano consecutivo a cidade de São 
Tomás de Aquino/MG realizada a Festa do Café e 
o Concurso de Qualidade, que têm o objetivo de 

valorizar a principal atividade agrícola do município e 
também incentivar os cafeicultores a se aperfeiçoarem.

A Cocapec é uma das principais apoiadoras da ação 
e marcou presença no dia 5 de outubro, um sábado, 
quando aconteceu a grande Festa do Café. No espaço da 
cooperativa, os visitantes apreciaram o saboroso Senhor 
Café, e conheceram mais sobre a Cocapec, que chegou à 
cidade há pouco mais de um ano.

 Na programação teve um pouco de tudo, como palestras 
técnicas, apresentações culturais, história, etc., atraindo um 
bom público.

O ponto alto foi a divulgação dos 10 primeiros colocados 
do Concurso de Qualidade de Café, no qual a cooperativa 
foi uma das incentivadoras. As características sensoriais 
predominantes encontradas nos lotes, segundo a comissão 
julgadora, foram sabores de guaraná, chocolate, rapadura, 
amêndoa e melado. 

O estande da Cocapec foi um dos mais 
movimentados, com todo mundo 
apreciando o nosso Senhor Café.

Apresentação da Banda da Associação Unidos Venceremos

Apresentação da Associação Unidos venceremos com o 
Coral Cantores de Cecília
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A grande vencedora foi Nilce Maria Borges, que chegou a 
85,92 pontos e ganhou R$ 1.000,00 e um kit da Cocapec. 

Veja a relação completa:

1º Nilce Maria Borges – 85,92 pontos

2º José Carlos Carvalho Montans – 84,17 pontos
3º Marcelo Pimenta – 83,83 pontos
4º Manoel Francisco dos Santos– 83,67 pontos
5º Ronan Marques Caparelli – 83,58 pontos
6º Franco José Garcia – 83,50 pontos
7º Carlos Roberto Cruz – 82,42 pontos
8º Rodrigo José de Oliveira – 82,25 pontos
9º Dermani Alves Moreira – 82,17 pontos
10º José Roberto Moura – 82,08

Vale lembrar que, além da Prefeitura Municipal de São 
Tomás de Aquino, o Concurso de Qualidade teve o apoio 
da Emater/MG e da Rasto Consultoria.

A Cocapec parabeniza os organizadores pelo evento e em 
especial os cafeicultores que participaram do Concurso de 
Qualidade.

A organização agradeceu todas as 
empresas que apoiaram a Festa e o 

Concurso.

Apresentação do Coral da Associação Renascer 3° Idade

Luiz Carlos Martins da Silva apresentou seu estudo 
sobre a história da cidade.

A grande campeã do Concurso de Qualidade 
Nilce Maria Borges recebeu um kit Senhor 
Café das mãos do coordenador do núcleo 

Jean Carlos de Barros.
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ONesta edição a Revista Cocapec desembarcou no 
município de Cristais Paulista/SP, mais precisamente 
no Sítio Dom Bosco para contar mais uma história 

incrível. A recepção foi ao som de latidos do cachorro que 
vigia a propriedade. Ao perceber a movimentação um 
senhor de chapéu na cabeça parou o que estava fazendo 
e veio ao nosso encontro, era Anor Mamede da Silva, o 
cooperado número 95 da Cocapec. Casado, pais de 6 filhos, 
sendo 4 mulheres e dois homens, 10 netos, 82 anos ele nos 
deu a honra de contar sua trajetória.

Uma das características percebida logo na chegada foi a 
importância da família para ele. Quando fomos convidados 
a entrar uma das filhas já o esperava e o cumprimentou 
com um carinhoso beijo. Dois netos também foram 
ao encontro do avô e não economizaram nos abraços. 
Puxamos a cadeira na varanda e começamos a conversar. 
Não demorou muito para os dois filhos Anor Mamede e 
Daniel Mamede chegarem e nos fazer companhia, e assim, 
o que era para ser uma entrevista, se tornou um agradável 
bate papo. 

O cooperado é natural de Pedregulho/SP e o quinto de 10 
irmãos e conta que ajudava bastante o pai nas terras que 
arrendavam na época. “A gente plantava várias coisas, arroz, 
milho e café, mas era tudo muito pequeno, na enxada, 
sempre difícil”. 

Até aqui tudo caminha para uma clássica história, de quem 
sempre trabalhou com os pais, e foi crescendo no campo 

e permanece até hoje. Mas com o Sr. Anor foi um pouco 
diferente. Ele conta que ao chegar a uma certa idade 
deixou a família e foi para Franca estudar, pois queria 
independência. “Comecei a estudar, fiz curso de Torneiro 
Mecânico, comecei a trabalhar num monte de lugar, até em 
Furnas”.

Já casado, sua esposa recebeu umas terras de herança ele 
conta que apenas cercou e colocou algumas criações no 
pasto. Na época ele tinha em sociedade uma empresa de 
blocos pré-moldados, e que com o tempo a concorrência 
ficou mais forte e eles fecharam o estabelecimento. Depois 
disso, a vontade de ter sua propriedade rural começou a 

Anor Mamede 
da Silva  
A cooperação se 
pratica em casa

O cafeicultor continua 
trabalhando duro na lavoura 

todos os dias.

O cooperado cultiva as próprias 
mudas usadas de café.
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aumentar, e ele viu uma oportunidade. “Tinha essa terra 
que era vizinha a que a minha mulher tinha herdado, eles 
estavam pedindo 10 mil conto. Eu vendi uma chácara mas 
eles pagavam 1 mil por mês, e o pessoal das terras queriam 
tudo a vista. Eu juntei 3 meses e cheguei pra eles e ofereci, e 
disse que pagava o restante parcelado, e assim eu comprei 
os primeiros 17 alqueires”.

No local, ainda não havia nada, nem mesmo uma casa, 
de acordo com o cooperado, por isso, a família continuou 
morando em Franca e todos os dias ia para lá trabalhar. “A 
gente mexeu com leite no começo, era só eu e a mulher, 
os filhos eram pequenos, ainda não ajudavam, depois fiz 
um barracão que hoje é uma tulha. Aos poucos plantei um 
pouco de café e fui aumentando com o tempo”.

A opção pela cafeicultura foi natural pois a propriedade 
era pequena e com isso o cultivo era o mais adequado, 
segundo ele. Sr. Anor relembra os desafios em trabalhar 
com café pois não tinha experiência. “Antes da Cocap 
eu vendia para os outros armazéns da cidade, mas achei 
muito bom quando chegou a cooperativa, pois pensei, 
agora tem um lugar para depositar”. Ele reforça ainda que 
a mudança da cooperativa do Paraná para Cocapec foi 
tranquila, pois sabia que iria dar tudo certo. “Pra mim foi 
fácil, eu só comprava o que eu poderia, e a vista. Então foi 
bom demais”.

O filho que leva seu nome, começou ajudar o pai aos 21 
anos, em 1994, quando perdeu o emprego. “Ele chegou 
pra mim e disse que queria vir pra cá, eu falei, tudo bem, 
mas tempos que aumentar a plantação pra ter renda pros 
dois”. Relembrou o cafeicultor. Há alguns anos o outro 
filho Daniel também resolveu se unir a eles, e atualmente 
apenas o três tocam a propriedade de 40 hectares, sem a 
colaboração de funcionários, o segredo eles dizem que está 
no investimento em equipamentos, e contam que sempre 
estão adquirindo máquinas para se manter modernizados. 
“Os financiamentos ajudaram muito a comprar as 
máquinas, fazemos tudo planejado, e sempre tem alguma 
coisa pra comprar, se a gente para fica pra trás, além disso 
[com os equipamentos] fica mais fácil trabalhar”.

Mas a mecanização não fica só na propriedade, eles 
também gostaram muito das melhorias que a Cocapec 
fez nos últimos anos, principalmente em relação a 
granelização. “A gente entregava só na saca, depois que 
abriu o armazém aqui em Cristais Paulista ficou tudo mais 
fácil, a gente manda tudo à granel, é muito rápido, põe no 
tombador e é rapidinho, demora mais a parte dos papéis 
do que pra descarregar” comentam sorrindo Sr. Anor e os 
filhos.

Além do café, a família está investindo no cultivo de abacate, 
em breve começarão o plantio. A ideia é de diversificar 

e ter mais uma opção para quando for necessário. “Não 
queremos deixar de plantar café, mas o abacate vai ajudar 
a gente quando os preços não estivem bons”. 

Para finalizar demos um breve passeio pela lavoura, terreirão, 
viveiro de mudas, tulha e pomar.Nisso constatamos que a 
união é algo realmente forte na casa do cooperado,pois em 
cada canto tem uma história, foi feito pelas mãos de todos, 
que trabalharam de forma cooperativista, fortalecendo e 
garantindo o sorriso largo no rosto de Sr. Anor.

A mecanização faz parte da rotina.

Sr. Anor com parte da família Mamede.

 Cultivar abacate será a forma de 
diversificação de sua propriedade.
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LEBRÃO:  O super-coelho
Por: Paulo  Correia/ Médico Veterinário Uniagro/Cocapec 
 Mestre em medicina veterinária e professor universitário

A Lepus europaeus, como é escrito o nome científico 
desta lebre que conhecemos como lebrão ou coelho 

grande.  É nativa da Europa, foi trazida para Argentina e 
Chile visando à caça esportiva, teria se proliferado pelos 
países vizinhos e chegado ao Brasil nos anos 1950, por meio 
da fronteira com o Uruguai. Sua primeira pegada no país, 
publicada em literatura, foi em Santa Vitória do Palmar (RS), 
no ano de 1982. Mais de três décadas depois, ela estaria 
presente em 135 localidades brasileiras, de acordo com o 
artigo coassinado por Clarissa Rosa, ecóloga. De dois anos 
para cá, porém, os agricultores têm sentido uma disparada 
na frequência do animal.

O lebrão recebe esse nome aumentativo pelo porte “atlético”. 
Sentado com as patas encolhidas, e desconsiderando as 
orelhas de pontas negras, ostenta cerca de 25 centímetros 
de altura. Pesa de dois a cinco quilos.E, em pleno salto, 
chega a uns 70 centímetros de comprimento, o que faz 
lembrar um gato. Tem uma plasticidade ecológica alta, isto 
é, adapta-se a diferentes ambientes, embora prefira campos 
abertos. 

São perfeitos também para as suas já elevadas taxas de 
reprodução. “Mamíferos tendem a ajustar a reprodução 
em períodos de maior oferta de alimento”, explica Rosa. A 
lebre europeia apresenta de quatro a sete gestações anuais, 
concebendo até quatro filhotes por ninhada. Ou seja, uma 
lebre pode ter 28 crias por ano - sendo que as fêmeas 
dessa ninhada, aos 5 meses de idade, já estão maduras 
sexualmente para se reproduzirem

A espécie não se deixa pegar com facilidade. De hábito 
predominantemente noturno, é bastante rápida e arisca, 
dificultando a ação do predador. Enquanto na Europa 
linces, lobos e aves de rapina teriam saído ao seu encalço, 
na América do Sul caçadores naturais não a incorporaram 
à dieta.”Quando a lebre começou a invadir o Rio Grande do 
Sul, criou-se a esperança de que poderia ser uma presa para 
os poucos predadores que ainda existiam, já que as presas 
nativas estavam em declínio populacional”, diz  Clarissa 
Rosa.

Mas estudos de dez, 15 anos mostraram que os carnívoros 
dessa área não se alimentam da lebre europeia, mesmo em 
áreas infestadas. A dedução é que ela tem uma capacidade 
de fuga muito maior que as espécies nativas. Que o digam 

os produtores. Cães da roça, por exemplo, normalmente 
não dão conta de alcançá-la.

Em várias regiões do Estado de São Paulo tem relatos da 
infestação. Em Capela do Alto o ataque foi em plantações de 
melancias. A lebre raspava a melancia novinha que crescia 
deformada.  Em Indaiatuba um produtor de maracujá teve 
sua colheita perdida porque o bicho roía o pé e a planta 
morria. Em Torrinha a devastação foi nos pés de feijão 
carioquinha. Monte Azul, outro município que o lebrão 
já chegou, o problema foi em mudas de laranjas recém-
plantadas. Também em Minas Gerais existem referências. 
Em Senador Amaral, no sul de Minas, o ataque ocorreu em 
plantações de brócolis. O município é que mais produz 
brócolis no Brasil.

Para terminar, afirmo que em caminhadas nos finais de 
semana na lavoura de café de minha propriedade em Ibiraci/
MG, já me deparei com o lebrão por três oportunidades, 
mas o bicho é tão ligeiro que não dá tempo de sacar o 
celular e registrar sua presença em foto. Também meu 
vizinho do lado, plantou em sua fazenda feijão entre as ruas 
de um talhão de café novo, ano passado. Segundo ele e 
seus empregados, os pés de feijão estavam viçosos. De uma 
noite para o outro dia sumiu toda a plantação, ficando só 
alguns talos das plantas e as pegadas do lebrão.

Todo esse relato é para mostrar a preocupação de mais 
uma espécie invasiva que se alastra como os javalis (artigo 
da edição anterior da revista COCAPEC, nº 115), animal de 
tamanho pequeno em relação ao javali, porém promete 
bastante estragos em nossas culturas.

Fonte: BBC Brasil – Mônica Manir

Foto: José Patrício
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Cooperados são valorizados 
durante o Concurso de Qualidade

No dia 1º de novembro aconteceu a grande 
celebração da qualidade dos cafés da Alta Mogiana 
quando foram revelados os campeões do 17º 

Concurso de Qualidade do Café, realizado pela Cocapec e 
a AMSC. Um dos momentos mais importantes da noite foi 
quando os cooperados Marcos Antônio de Freitas Júnior, 
de Pedregulho/SP e Osmar Alves Pereira, de Ibiraci/MG 
foram chamados ao palco pela diretoria da cooperativa 
para serem homenageados pela participação de ambos no 
certame. Como prêmio, eles terão seus cafés transformados 
em uma edição exclusiva e limitada do Senhor Café.

O presidente Carlos Sato comentou sofre os desafios da 
safra deste ano e parabenizou os participantes. “Acabamos 
de terminar a colheita, podemos dizer que foi um ano muito 
difícil, totalmente atípico, safra baixa, mercado com preços 
muito ruins e geadas em regiões de baixada. E mesmo 
em um ambiente difícil nossos valorosos cafeicultores 
conseguiram preparar lotes e fiquei sabendo que são muito 
bons, haja visto que a nota de corte desse ano foi de 84 
pontos dentro da escala de classificação especial. Então, isso 

mostra toda a capacidade e eficiência do nosso cafeicultor 
de produzir e melhorar a qualidade a cada ano que se 
passa. Parabenizo a todos que participaram do concurso, 
pois todos vocês contribuíram para elevar o nome da Alta 
Mogiana.

A homenageada da edição foi Josiane Cotrim Macieira. 
Ela é natural de Manhumirim/MG  e fundadora da IWCA 
– sigla em inglês – Aliança Internacional das Mulheres 
do Café, além de ter um vasto currículo acadêmico. Em 
sua passagem, ela disse se sentir muito privilegiada pelo 
convite. “É uma região de cafés e pessoas especiais, aqui a 
máxima que a união faz a força não é mito, e este concurso 
é a prova disso. Estou muito honrada de estar nessa região 
que é tão importante para a cafeicultura mundial”.

Um vídeo destacando como a Cocapec trabalha os cafés 
especiais também foi exibido, mostrando todas as etapas 
que envolvem a produção de grãos diferenciados, pois 
tudo começa com a assistência técnica e investimentos 
na lavoura, e segue com a identificação das amostras e 

Dois cooperados foram homenageados durante a cerimônia, e seus 
cafés farão parte da edição especial do Senhor Café.



21R E V I S T A  C O C A P E C  -  S E T / O U T  2 0 1 9

análises das que despontam com sinais diferenciados. Em 
paralelo a isso, a área de comercialização/exportação atua 
para encontrar as melhores oportunidades comerciais aos 
cooperados. Os depoimentos de vários deles também foram 
mostrados, em que relataram terem sido surpreendidos 
com a comercialização dos lotes, pois entregaram a 
produção considerando estar dentro do padrão. (Assista aos 
depoimentos na íntegra através do QR-Code no topo da página). 

Vale lembrar que durante todo o ano diversos cooperados 
realizaram negócios diferenciados nesta linha, fruto 
do novo posicionamento do departamento de café da 
cooperativa que, aliado ao conjunto de Serviços Integrados, 
identificou oportunidades, através de prospecção de 
mercados internacionais e nacionais, e foi ao encontro 
dos cooperados, transformando seu trabalho com cafés 
especiais em ganhos reais de até R$ 150,00 por saca. Para 
saber mais veja a matéria de capa da nossa edição anterior 
que detalha todo o caminho do café especial dentro da 
cooperativa. 

A programação contou ainda com a apresentação de 
Murilo Bettarelo, representando a empresa Enveritas, que 
falou sobre sua pesquisa de sustentabilidade realizada em 
âmbito global, que demonstra o ganho de valor da região 
em comparação a outras do Brasil.

Participaram produtores de 23 cidades, localizadas nos 
Estados de São Paulo e Minas Gerais, que entregaram as 

O Q-grader da Cocapec, Higor Brotifixi de Morais, foi reconhecido 
pela sua colaboração na organização do Concurso.

Presidente Carlos Sato parabeniza todos os 
participantes na abertura.

Murilo Bettarelo da Enveritas apresentou sua pesquisa 
sobre sustentabilidade.
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Alberto Rocchetti Netto entrega a homenagem a Patrick  O’Malley, 
principal juíz do Concurso. 

Cerca de 400 pessoas acompanharam a premiação.

O cooperado Marcos Antônio de Freitas Júnior de Pedregulho/SP conquistou 
o 3º lugar na categoria Natural, e recebeu o troféu das mãos de Carlos Sato.

amostras preparadas 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%. No total o concurso teve 132 
inscrições. 

Ao todo, foram realizadas 4 etapas, Inscrição; Pré-Seleção, 
quando as amostras passaram por uma avaliação de 
acordo com a metodologia da SCA (Specialty Coffee 
Association); Auditoria; e Júri e Seleção, que avaliou 
apenas os lotes que atingiram o mínimo de 84 pontos e 
desses saíram os vencedores.

Rodada de Negócios

Foram 14 empresas que participaram da Rodada de 
Negócios, em que os lotes finalistas são colocados à 
disposição dos compradores. Ao todo foram 169 sacas 
negociadas, gerando um volume de R$ 185.911,00, 
média de R$ 1.100,00 por saca. O primeiro colocado do 
Microlote foi vendido a R$ 4 mil, já o recorde ficou para 
o segundo classificado da mesma categoria em que a 
saca foi arrematada por R$ 4.200,00.

A Cocapec parabeniza todos os participantes, agradece 
também os patrocinadores e equipe organizadora 
pelo desempenho, e destaca que nos últimos anos 
vem aprimorando seu trabalho no mercado de cafés 
especiais, viabilizando oportunidades comerciais aos 
seus cooperados, investindo em capacitação de equipe 
e colocando em operação o melhor laboratório para 
cafés especiais da região para que o nome da Alta 
Mogiana continuou sendo sinônimo de qualidade.
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Vencedores do Concurso

O lote de Jean Vilhena Faleiros, de Cássia/
MG, conquistou o primeiro lugar na categoria 
Natural com 87,13 pontos. Já na disputa de 
Microlote, o café de Getúlio Minamihara 
levou o troféu alcançando os 90,33 pontos. 
A novidade da edição foi a realização do 1º 
Concurso Feminino Cerejas do Café, que teve 
como vencedora Clara Kazumi Tomimatsu 
Minamihara de Franca/SP.

Categoria Natural

1º - Jean Vilhena Faleiros
        Cássia/MG – 87,13 pontos

2º - Felipe Fernandes Vilhena Faleiros 
        Ibiraci/MG – 86,54 pontos

3º - Marcos Antônio de Freitas Júnior  
        Pedregulho/SP – 86,13 pontos

4º - Laerce Franca Faleiros
        Claraval/MG – 85,96 pontos

5º - Pacífico Carrijo N. 
        Ibiraci/MG – 85,67 pontos

Categoria Microlote

1º - Getúlio Minamihara 
        Franca/SP – 90,33 pontos

2º - Lilian Carrijo
        Ibiraci/MG  87,94 pontos

3º - Maria Lúcia Vilhena
        Ibiraci/MG – 87 pontos

Cerejas do Café (microlote)

1ª – Clara Kazumi Tomimatsu Minamihara
         Franca/SP – 85,46 pontos

2º - Ana Maria Alves Pinto 
        Cássia/MG – 85,29 pontos

3º - Sabrina Aparecida Peixoto Faleiros 
        Ibiraci/MG – 85,17 pontos

Vencedores da Categoria Natural

Vencedores da Categoria Microlote

Vencedores da Categoria Cerejas do Café
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Cooperativa e Fundação Procafé 
iniciam Capacitação em Cafeicultura

Buscando sempre a profissionalização dos 
cafeicultores da região, a Cocapec e a Fundação 
Procafé deram início ao curso de Capacitação em 

Cafeicultura em outubro.

Com duração prevista de 12 meses, a formação traz um 
conteúdo completo para uma capacitação integral do 
participante. Entre os destaques estão os temas Nutrição 
do Cafeeiro, Controle de Pagas e Doenças, Assistência 
Técnica e Cooperativismo.

As aulas são ministradas pelos profissionais gabaritados 
da Fundação Procafé que dividirão seu conhecimento e 
experiência com os participantes.

Na aula inaugural, o diretor Saulo Faleiros deu as boas-
vindas e ressaltou a importância do conhecimento e da 
capacitação contínua.

Em uma dinâmica de apresentação o grupo, que é bastante 
diversificado, enfatizou que está em busca de aprendizado. 

Alysson Fagundes, da Fundação Procafé, 
ministrou a primeira aula do curso.

O diretor Saulo Faleiros deu as boas vindas aos participantes. 
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Congresso Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras tem edição histórica

Com o tema “Mais tecnologias cafeeiras, nas cores 
brasileiras”, o 45º Congresso Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeirasfoi realizado em Poços de Caldas-MG, de 29 

outubro a 1 de novembro, e teve por objetivo reunir equipes 
de diversas Instituições e das diferentes regiões cafeeiras do 
país, para discutir e transferir avanços tecnológicos, visando 
melhorias para o setor cafeeiro, por meio da apresentação 
de resultados de pesquisa e inovações na cafeicultura.

A programação contou com apresentação de 136 
trabalhos de pesquisa, recebidos dos técnicos das diversas 
Instituições. Outros 226, que não foram expostos no evento, 
foram publicados no livro dos Anais do 45º Congresso 
Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, juntamente com os demais 
e, dessa forma, o material traz um total de 362 estudos. 
Foram realizados ainda 3 seminários e debates, versando 
sobre – Doenças secundárias do cafeeiro, Racionalização 
no uso do nitrogênio em lavouras cafeeiras e a Técnica de 
fermentação e armazenagem de cafés especiais. 

Na abertura, aconteceu um debate sobre a conjuntura 
cafeeira, em que participaram o Conselho Nacional do 
Café (CNC), o Centro do Comércio de Café do Estado 
de Minas Gerais, diversos presidentes de cooperativas 
e outras autoridades regionais. Nesta sessão, também 
foram lançadas duas novas cultivares de café – a Anuai e a 
Araraçu, com resistência à ferrugem e boa produtividade.
Na solenidade, 17 personalidades da cafeicultura, 
lideranças, técnicos, cafeicultores e o colaborador da 
pesquisa cafeeira de 2019 – o IBRA - Instituto Brasileiro 

de análises, receberam a homenagem de Mérito Cafeeiro. 
Na oportunidade, também foi lançado um boletim sobre 
“podas de cafeeiros”, editado pela Fundação Procafé e com 
autoria de sua equipe técnica. 

Nesta edição histórica, com 45 anos completados, foi 
organizada uma exposição sobre o evento, com os 
resultados obtidos, mostrando as mais de 10 mil publicações 
de trabalhos no período. Como agradecimento, 19 técnicos 
que fizeram parte da trajetória do Congresso foram 
homenageados. 

Encerrando as atividades o Dia de Campo trouxe 
demonstrações de resultados na Fazenda Sertãozinho, 
sendo apresentada a industrialização de cafés em cápsulas, 
aplicação de boro granulado e herbicida com triciclos, 
pulverização com drone, colheita com máquina em área 
montanhosa, preparada com terraços e as novas variedades 
de café.

O Congresso registrou mais de 700 participantes, entre 
técnicos e lideranças da pesquisa e difusão de tecnologia 
cafeeira. Assim, cumpriu bem sua finalidade de trazer e 
discutir informações úteis e as novidades para melhoria da 
lavoura.

Evento que reúne os principais nomes da cafeicultura chega a 45 anos

O presidente do CNC Silas Brasileiro foi um dos convidados na abertura

Foto: Luiz Valeriano

Foto: Luiz Valeriano

Foto: Luiz Valeriano

O dia de Campo finalizou as atividades do Congresso..

Diversas personalidades do setor receberam a homenagem Mérito Cafeeiro.
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O Congresso conta com a promoção da Fundação 
Procafé, do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela 
Embrapa Café, da Secretaria de Estado de Agricultura de 
Minas Gerais, da Universidade de Uberaba – Uniube e 
da Universidade Federal de Lavras – UFLA. Além dessas 
instituições promotoras citadas, o evento contou com o 
apoio do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 
-CeCafé, Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC, 
Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel - ABICS, 
Conselho Nacional do Café – CNC, do Sistema FAEMG/
SENAR/INAES/SINDICATOS, Sebrae e também de outras 
instituições de pesquisa, ensino e extensão que atuam 
na cafeicultura, além de cooperativas, associações de 
produtores e empresas que desenvolvem equipamentos e 
insumos para a lavoura cafeeira. Nessa edição o Congresso 
contou com apoio especial da “Fazendas Sertãozinho” e da 
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. 

Cocapec sempre presente

Como já é tradição a cooperativa sempre prestigia o 
evento e nesta edição expos dois de seus produtos, a 
Bioisca e o Senhor Café. No espaço do formicida natural 
foi apresentado seus diferenciais, métodos de aplicação 
e resultados eficientes. Já o cafezinho ficou por conta da 
linha mais saborosa da Cocapec, com as versões espresso 
e cappuccino. 

Os produtos da Cocapec Bioisca e Senhor 
Café marcaram presença.

Foram 136 estudos apresentados durante os 3 dias.

A programação contou 
com apresentação de 136 

trabalhos de pesquisa“ ”
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Todos Contra a Broca: Palestra orienta 
cooperados sobre pragas e doenças

A colheita passou, a florada chegou e um novo ciclo 
se inicia na cafeicultura. Com ele diversas pragas 
e doenças começam a surgir e uma das maneiras 

mais eficazes de combatê-las é a informação.

Sendo assim, a Cocapec e o fornecedor SpicamNichino 
trouxeram o pesquisador Sérgio Roberto Benvenga que fez 
uma abordagem especial na broca, ácaro vermelho e da 
leprose. Em sua explanação o profissional mostrou como 
essas pragas atuam, seus prejuízos econômicos para o 
cafeicultor e formas de          controle.

Ao todo foram realizadas três apresentação, sendo duas 
para cooperados nas cidades de Pedregulho/SP e Ibiraci/
MG, que somadas, tiveram um público de 120 pessoas. A 
terceira foi exclusiva para a equipe técnica, capacitando os 
profissionais para melhor orientar seus cooperados na hora 
da consultoria agronômica.

Na oportunidade, o coordenador da conta da Cocapec 
pela SipicamNichino, João Jorge Dezem, apresentou a 
linha de produtos da empresa, que está disponível nas 
lojas da cooperativa. O evento em Pedregulho/SP, também 
teve o apoio da Timac Agro que apresentou a sua linha de 
nutrição.

O Todos Contra a Broca é um movimento criado pela 
Cocapec que tem o intuito de orientar os cooperados a 
usarem o manejo integrado para o controle de pragas e 
doenças. Dentro do programa várias ações já aconteceram, 
inclusive o de inspetor de pragas, ministrado também pelo 
pesquisador Benvenga. Em Ibiraci/MG, produtores atentos na 

explanação do pesquisador Benvenga.

Palestra em Pedregulho/SP reuniu cerca de 80 pessoas.

Equipe técnica da Cocapec 
também foi orientada.
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Serviços Integrados: 
Laboratório é conceito “A” em folha

Mais uma vez o laboratório de análises da Cocapec 
conquistou o conceito “A” da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP) pela 

precisão de seu trabalho com folhas (tecido vegetal) o que 
o coloca entre mais eficientes do país.

A verificação é realizada anualmente pelo instituto com 
o intuito de acompanhar os laboratórios credenciados e 
assim garantir que os seus resultados sejam confiáveis ao 
produtor.

O bom resultado da Cocapec é fruto de vários fatores como 
qualificação da equipe e investimento em equipamentos, 
que continuará em 2020, trazendo ainda mais agilidade 
nos processos. Hoje, um laudo é emitido em até 5 dias 
úteis, o que é considerado excelente.

O laboratório possui 33 anos de experiência e atua com 
análises de folha há 16 anos, e há 15 detém o selo da Esalq/
USP. Vale lembrar que o setor tem ainda o conceito ‘A” para 

análise de solo, concedido pelo IAC (Instituto Agronômico 
de Campinas).

De acordo com a coordenadora e química do laboratório, 
Mônica Martins, fazer análise foliar é importante pois só com 
ela é possível observar a movimentação dos nutrientes, se 
eles estão chegando até as folhas e aos frutos, funcionando 
como um complemento da análise de solo.

O laboratório da Cocapec possui uma equipe 
qualificada e excelente estrutura.
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Espetáculos teatrais envolvem 
público da região

Em Patrocínio Paulista/SP a história de Júlio Verne encantou 
alunos de duas escolas da cidade.

Apresentação de “Cinco Semanas em um Balão” em 
Franca/SP para toda a comunidade.

Os alunos da escola em Cristais Paulista/SP assistiram a 
divertida montagem de “A Verdadeira Roupa do Rei”.

A 
magia do teatro sempre encanta, deslumbra e 
revigora. E foi exatamente esse o efeito que os 
espetáculos “Cinco Semana em um Balão”, do 
grupo Sabre de Luz, e “A Verdadeira Roupa do 

Rei”, da Cia Arautos Cênicos, causaram no público nas várias 
apresentações que fizeram na região, através do Circuito 
Sescoop de Cultura, proporcionado pelas cooperativas 
Cocapec, Sicoob Credicocapec, Coonai e Unimed Franca. 

As cortinas se abriram primeiro na cidade de Patrocínio 
Paulista/SP, que foi contemplada com duas apresentações 
exclusivas de “Cinco Semanas em um Balão” para os 
alunos das Escolas de Educação Básica Irmãos Matos e 
Luiz Andrade de Freitas. Somadas, mais de mil pessoas 
assistiram a montagem no município.

Com o foco em toda a comunidade, os moradores de 
Franca/SP também foram convidados a embarcar na incrível 
história de Júlio Verne. O Grupo subiu ao palco do Teatro 
Judas Iscariotes e mostrou uma emocionante aventura 
repleta de som, luz e efeitos especiais. Os ingressos foram 
trocados por 2 litros de óleo ou R$ 5, e toda renda foi 
revertida à Fundação Espírita Judas Iscariotes.

Já as escolas EMEB Amélio de Paula Coelho de Cristais 
Paulista/SP, receberam a montagem “A Verdadeira Roupa 
do Rei”. Diversão, risadas e olhos atentos não faltaram.

As ações culturais fortalecem ainda o movimento 
SomosCoop, que tem o objetivo promover o cooperativismo 
a todos. Através de dois princípios cooperativistas, Interesse 
Pela Comunidade e Intecooperação, a Cocapec faz sua 
parte pois esta é sua missão, desenvolvimento através 
deste modelo organizacional. 

Ação foi em conjunto entre a Cocapec, cooperativas e Sescoop/SPs
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Escola no Campo: oficinas e 
visitas movimentam projeto

Vista da EMEB Padre Cesar Gardini de Pedregulho/SP.

Oficina de teatro na E. M. Horácio Faleiros 
em Capetinga/MG.

Já caminhando para o fim das atividades do ano, o Projeto 
Escola no Campo realizou suas últimas ações com as 

11 instituições participantes. O período incluiu visitas 
à Cocapec e oficinas de teatro como preparação para o 
grande encerramento marcado para o final de novembro.

As excursões na cooperativa tiveram o objetivo de 
complementar a primeira etapa, quando aconteceu uma 
rodada de palestras sobre educação ambiental, cafeicultura 
e cooperativismo. Nas visitas, os alunos se encantaram com 
os inúmeros processos que acontecem com o café e viram 
na prática como é importante cooperar. Nos meses de 
setembro e outubro vieram escolas das cidades de Franca/
SP, Ribeirão Corrente/SP, Cristais Paulista/SP, Pedregulho/SP 
e Ibiraci/MG. 

O desafio desta edição é a montagem de uma peça teatral, 
em que as escolas desenvolverão um dos 12 temas da 
cartilha, que estudaram este ano pelo Projeto. Dentre os 
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Oficina de teatro na E.E. Dr. Tancredo de Almeida Neves em São 
Tomás de Aquino/MG.

Oficina de teatro na E.M Professor Joaquim Borges de Freitas 
em Claraval/MG.

Visita da EMEB Amélio de Paula Coelho de Cristais Paulista/SP..

Visita da EMEB Jornalista Granduque José de Ribeirão Corrente/SP.

assuntos estão Consumo de Água, Reciclagem, Produção 
de Alimentos e Sustentabilidade. Para isso, foram realizadas 
oficinas aplicadas pelos atores da Chapeleiro e Cia, que 
ensinaram técnicas de atuação e desenvolvimento de 
roteiro. O resultado será apresentado durante o evento de 
encerramento.

O Escola no Campo é um projeto da Syngenta e aplicado 
pela Cocapec na região há quase 20 anos, sendo este uma 
das ações mais antigas desenvolvidas pela cooperativa.

Oficina de teatro na EMEB ProfªWanderitVictal 
Ferreira Alves em Jeriquara/SP.
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Vista da E.E.Profª Stella da Matta Ambrósio de Franca/SP.

Visita da EMEB Maria Madalena Straiotto de Souza 
de Estreito – Pedregulho/SP.

Visita da E.E de Ibiraci/MG.

EVisita da EMEB Alfredo de Almeida de Pedregulho/SP.
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Curso de Reprodução de Equinos em Claraval/MG, através do 
convênio com o Senar/MG.

Curso de Classificação realizado em conjunto com o 
Senar/SP e o Sindicato Rural de Franca. 

Curso “Diagnósticos de Falhas Mecânicas em Motores Ciclo Diesel” em 
Ribeirão Correte, realizado em parceria com o Sescoop/SP e Senai/SP.

Região é contemplada 
com diversos cursos

O 
4º semestre começou com tudo na Central 
de Cursos Cocapec. Após um período mais 
tranquilo, por conta da safra, formações variadas 
preencheram o calendário com opções para 

diversas cidades.

Em Ribeirão Corrente/SP, a parceria com o Sescoop/SP e 
Senai viabilizou o “Diagnósticos de Falhas Mecânicas em 
Motores Ciclo Diesel”. Em Franca/SP, em conjunto com 
o Senar/SP e o Sindicato Rural de Franca aconteceu o 
concorrido de “Classificação e Degustação de Café”. Já o 
convênio com o Senar/MG proporcionou 7 capacitações, 
foram elas: “Derivados do Leite” em Capetinga/MG;  “Gestão 
de Marketing” e “Olericultura convencional” em Ibiraci/MG, 
“Defensivo Agrícola – Tratorizado”, “Manejo de Pragas e 
Doenças”, “Higiene do Lar” e “Reprodução de Equinos” em 
Claraval/MG.

Os cursos são compostos de parte teórica, com exposição 
de vários conceitos; e aulas práticas, garantindo mais 
segurança e aprendizado no momento da execução da 
tarefa. Ao final, cumprindo os pré-requisitos, os alunos 
recebem os certificados das capacitações.

Para saber mais sobre as formações com vagas abertas visite 
o site www.cocapec.com.br e clique no menu Agenda/
Cursos. Acompanhe também pelo nosso Instagram 
@cocapecaltamogiana, pelo Whatsapp ou entre em contato

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

Cursos Senar/MG:
Capetinga – (35) 3543-1572 – Joana
cocapec.capetinga@cocapec.com.br
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Valores referente ao mês de Novembro 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  3,09  3,09 

Ureia T R$ 1.780,00 R$ 1.830,00  4,40  4,52 

Super Simples Gr T R$ 1.210,00 R$ 1.150,00  2,99  2,84 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.550,00 R$ 1.720,00  3,83  4,25 

Nitrato de Amônio T R$ 1.250,00 R$ 1.250,00  3,09  3,09 

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$ 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$ 55,20 R$ 38,64

 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$ 510,00 R$ 51,00

BORAL 500 SC 1,5 R$ 161,00 R$ 241,50

CANTUS 0,15 R$ 519,00 R$ 77,85

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$ 31,28 R$ 21,90

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$ 384,00 R$ 38,40

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

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

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$ 12,50 R$ 37,50

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

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

OPERA (5l) 1,5 R$ 73,72 R$ 110,58

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

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

PREMIER WG 1 R$ 134,00 R$ 134,00

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

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

REDSHIELD 1,3 R$ 58,00 R$ 75,40

RIMON 0,3 R$ 108,80 R$ 32,64

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

ROUNDUP ORIGINAL 3 R$ 13,25 R$ 39,75

ROUNDUP WG 3 R$ 26,00 R$ 78,00

RUBRIC 0,55 R$ 138,00 R$ 75,90

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$ 2.366,67 R$ 35,50

TENAZ 2,5 R$ 53,32 R$ 133,30

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

TUTOR 1,5 R$ 37,71 R$ 56,57

VERDADERO WG 1 R$ 350,00 R$ 350,00

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 415,39 101,15 430,62 104,43

Outubro 441,23 117,45 421,58 103,26

Novembro 441,59 116,63

Dezembro 420,32 108,24

Média Anual 435,65 120,09 408,41 104,66

*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 39,82 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 37,64 9,12

Outubro 36,43 9,68 41,5 10,16

Novembro 36,56 9,65

Dezembro 37,83 9,74

Média Anual 38,46 10,57 38,50 9,78

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 24 111,06 53,83 1.209

Média Mensal 300,3 226,0 191,9 90,7 57,0 14,3 2,7 28,7 74,0 150,6 271,0 238,5

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 43 116 138 1292

Média Mensal 304,7 236,0 253,7 63,0 30,7 38,0 2,0 32,0 59,7 166,7 226,5 121,0

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 10 115 202 1442

Média Mensal 290,7 256,0 227,0 107,3 61,7 21,3 4,7 29,7 95,3 200,7 358,5 322,0

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

A diretoria da Cocapec e integrantes do 
Conselho Administrativo realizaram a sua 

reunião mensal na unidade de Capetinga/
MG. O objetivo é permitir que os conselheiros 
tenham uma visão mais precisa de toda a área 
de atuação e com isso contribuir para contínuo 
aprimoramento da cooperativa. Para isso, a 
coordenadora da unidade Joana D’Arc Pires 
Lemos da Silva fez uma apresentação em que 
relembrou como o núcleo foi se desenvolvendo 
durante os anos. Em seguida, a coordenadora 
acompanhou o grupo pelas estruturas, 
mostrando cada detalhe, ressaltando também o 
trabalho de sua equipe que atua para atender 
de forma eficiente os cooperados da região.

Núcleo de Capetinga/MG recebe membros do Conselho Administrativo 

A Cocapec, pautada por princípios de transparências, ética, integridade e 
respeito à legalidade, disponibiliza em seu site o Código de Ética, www.

cocapec.com.br> Menu Institucional Cocapec > Código de Ética. Também pode 
ser acessado pelo Qr-code. O documento traz de forma objetiva, diretrizes e 
práticas que norteiam a conduta dos seus Diretores, Conselheiros, Colaboradores 
e Prestadores de Serviço que atuam em nome da cooperativa, e que devem 
dispor do compromisso de zelar por seus valores e sua imagem através de uma 
postura compatível no desenvolvimento de suas atividades. Conheça!

Manter o cadastro atualizado é um compromisso do 
cooperado com a Cocapec, pois agiliza inúmeros 

processos e torna a relação ainda mais completa. A 
atual campanha foca no recebimento das sobras do 
exercício de 2018, cuja a destinação foi aprovada na 
Assembleia Geral Ordinária em 2019. O prazo é até 20 de 
dezembro, após esta data o cooperado que não estiver 
com a documentação cadastral em dia não terá o direito 
a receber sua parte. Então fique atento, procure o setor 
de cadastro ou o núcleo mais próximo e regularize seus 
dados.

Acesse o nosso Código de Ética pelo site

Atualização do cadastro é fundamental para receber as sobras
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