Mala Direta
Básica
9912250045/2010-DR/SPI

COCAPEC

Ano 18 - Novembro/Dezembro 2019 - nº 117 - COCAPEC / CREDICOCAPEC

Projeto Escola no Campo
tem encerramento
emocionante
Conab: Safra 2019 fecha
em 49 milhões de sacas
Envelopamento fechado. Pode ser aberto pela ECT

Obrigado 2019.

Seja bem-vindo 2020!
2020 está começando e com ele as esperanças se renovam e o desejo é que
essa nova etapa seja melhor. No final de 2019, as cotações de café estiveram
em elevação, o que possibilitou ao produtor se posicionar no mercado físico e/
ou futuro fazendo “hedges” contra possíveis riscos. As chuvas se mantiveram
regulares e, apesar das altas temperaturas, as lavouras continuam se
desenvolvendo dentro da normalidade na nossa área de atuação.
Com um novo ano despontando. é preciso fazer um balanço do que passou,
analisar o que pode ser melhorado e principalmente celebrar o que deu certo.
E é isso que traz a nossa matéria de capa, uma retrospectiva dos principais
acontecimentos da cooperativa para ser recordado e comemorados, pois,
mesmo em um ano de muitas transformações, com a ajuda dos cooperados,
tivemos várias conquistas que só fortaleceram a nossa Cocapec, e com
certeza entraremos 2020 bem mais preparados.
Neste sentido, realizamos o evento de preparação dos funcionários,
denominado Engaja 2020. Na oportunidade, mostramos as transformações
que estão em processo e o papel de cada um para o constante crescimento
da cooperativa.
Um dos nossos projetos mais antigos, o Escola no Campo, realizado em
conjunto com a Syngenta, teve um encerramento de edição brilhante.
Alunos de várias instituições de ensino da região fizeram apresentações
teatrais com os temas fundamentais como meio ambiente e trabalho infantil.
Tudo isso nos deixa bastante orgulhosos, porque estamos contribuindo
para formações de cidadãos comprometidos com questões importantes
para a sociedade e, principalmente, entendendo o papel do campo e sua
contribuição para a economia.
Neste começo de ano, nós da diretoria e do conselho de administração,
agradecemos a todos os cooperados que estiveram conosco em 2019, que
participaram dos Comitês, que cumpriram seu dever comparecendo na AGO,
prestigiaram o Simcafé, fizeram os cursos que oferecemos, aproveitaram as
oportunidades de mercado, enfim, que utilizaram a nossa rede de Serviços
Integrados para conduzir seus negócios, pois esta é a razão da existência da
Cocapec. O nosso muito obrigado também aos nossos colaboradores que
diretamente atenderam todas as demandas. E a nossa eterna gratidão a
Deus que nos conduziu até aqui e nos guiará nesta nova jornada que se
inicia, pois completaremos 35 anos e temos a certeza de que escreveremos
juntos mais um belo capítulo na história da cafeicultura e do cooperativismo.
Um excelente 2020 para todos nós.
Carlos Yoshiyuki Sato
Diretor Presidente
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CAPA

O

ano de 2019 chega ao fim e a sensação é que o
tempo passou rápido e muita coisa deixou de ser
feita? Talvez esse sentimento seja compartilhado
pela maioria da população, devido ao dinamismo do mundo
moderno. Porém, fazendo uma avaliação, vemos que o ciclo
foi intenso e repleto de realizações, e o balanço certamente
é positivo. Para demonstrar isso, destacaremos a seguir
os principais acontecimentos da Cocapec e mostraremos
como foi um período bastante produtivo.

Entre as Maiores & Melhores
empresa do país
De acordo com a Revista Exame, a Cocapec é a
769ª Maior e Melhor empresa do país no ranking
de 1000 empresas que atuam no país em todos os
ramos. Já no seguimento agro, a cooperativa ocupa
o 218º lugar na lista de 400 Maiores do Agronegócio
Nacional.
6
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Departamento de Café - Contribuindo
para o desenvolvimento do cooperado
Ao utilizar a rede de Serviços Integrados da Cocapec
a forte participação dos cooperados resultou no
recebimento recorde em ano de safra de ciclo
baixo. E mesmo com essa grande movimentação o
desembarque foi o mais ágil da Alta Mogiana, com
média de tempo de apenas 38 minutos. Entre os fatores
que contribuíram para o resultado destaque para a
entrada em operação de mais 12 mil m² de armazéns
de café, que funcionaram plenamente em 2019.
No aspecto comercial o departamento atuou
propiciando os melhores negócios, principalmente
no mercado futuro, atendendo as autorizações de
Venda Futura (Termo), uma ferramenta fundamental
de proteção de preços assim como as trocas de
insumos por café. Muitos cooperados também
foram surpreendidos com a venda de seus lotes no
seguimento de especiais, resultado de um trabalho
minucioso de classificação alinhado às oportunidades
comerciais buscadas pelos analistas. A participação
em feiras como na Specialty Coffee Expo, nos EUA,
também viabilizou bons negócios. Atualmente a
Cocapec exporta para mais de 24 países.
No 17º Concurso de Qualidade do Café, realizado
em conjunto com a AMSC, os cooperados Marcos
Antônio de Freitas Júnior, de Pedregulho/SP e Osmar
Alves Pereira, de Ibiraci/MG foram homenageados, e,
como prêmio terão seus cafés transformados em uma
edição exclusiva e limitada do Senhor Café. O certame
premiou também os melhores cafés da categoria
natural, microlote e o concurso feminino Cerejas do
Café.

(Assista aos depoimentos dos cooperados sobre
o Depto de Café a através do QR-Code)

Senhor Café na capital federal
Em duas oportunidades o Senhor Café foi apreciado
em Brasília, especificamente na Câmara dos
Deputados. A primeira foi a Semana de Degustação
de Cafés Especiais do Brasil, uma inciativa da OCB,
CNC e do presidente da Frente Parlamentar do
Cooperativismo (Frencoop), deputado Evair de Melo
(ES), com o tema “Cafezinho com o Cooperativismo”.
A segunda foi o “O café, O Leite, O Suco – do nosso
dia a dia são Coop”, organizado pela OCB, Frentes
Parlamentares da Agropecuária e do Café, da BSCA,
da CNA e da Embrapa. Claro que o sucesso dos nossos
cafés foi total.
R E V I S TA C O C A P E C - N O V / D E Z 2 0 1 9
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11º Simcafé: O Verdadeiro Encontro da
Família Cooperativista
Em abril, durante 3 dias o Simcafé realizou 4
palestras, teve 80 expositores, um público de mais
de 3 mil pessoas e 4800 cafezinhos servidos. A
edição trouxe duas novidades, o Espaço Sustentável
e dos Serviços Integrados, reunindo importantes
ações realizadas pela Cocapec. Pelos corredores o
que se viu foram famílias inteiras, um importante
encontro de gerações em busca de conhecimento,
soluções para melhoria da produtividade e
qualidade e suporte no atual momento de incertezas
mercadológicas. Vale lembrar que a edição de 2020
já foi lançada, e a comercialização dos espaços foi
um grande sucesso.

Laboratório de análises – Lançamento
de novo serviço e manutenção do
conceito “A”
A eficiência do trabalho com análises do setor foi
novamente atestada por dois principais institutos
Esalq/USP (folha) e IAC (solo), quando ambos
concederam a nota “A”, certificando o laboratório
entre os mais eficientes do país. Neste cenário,
entrou em operação um novo serviço, o de
coleta de amostras de solo, realizado em parceria
com a Pollo Agricultura de Precisão que utiliza
equipamentos modernos, profissionais capacitados
e metodologia correta. A Promoção de Análise de
Solo também estimulou os cooperados a realizarem
o procedimento, com descontos que chegaram até
a 100%.

Jovens discutem o Futuro do AgroCafé
O evento atraiu aproximadamente 100 jovens em
outubro que ouviram as explanações do diretor Saulo
Faleiros, sobre “Gestão Inovadora & Oportunidades
de Mercado”, e de Luiz Fernando Abussamra, da
Agronomics, que abordou “O Futuro do AgroCafé
Porteira a Fora”. Os participantes também fizeram
importantes contribuições através da ferramenta
“World Café – Avança Cocapec”.

8
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Dias de Campo levam
conhecimento aos cooperados
Diversos Dias de Campo aconteceram em
praticamente todas as cidades da região, e
muitos deles foram realizados em conjunto com
fornecedores, sempre com o objetivo de aprimorar
o relacionamento entre cooperados, cooperativas e
as empresas do setor. A Fundação Procafé realizou
a 4ª edição do seu evento, e atraiu mais de 800
pessoas, que percorreram as 4 estações na Fazenda
Experimental localizada em Franca/SP. A Cocapec
é uma das principais apoiadoras e mais uma vez
teve papel de destaque no evento.

Encontro de Mulheres
A arte de se reinventar
A 12ª edição do Encontro de Mulheres
Cooperativistas, aconteceu em março, veio com a
proposta de despertar um novo olhar sob atitudes
e ações do cotidiano. E foi com essa ótica que
200 mulheres participaram de uma programação
intensa que mesclou informações sobre saúde,
culinária e motivação. A surpresa foi a belíssima
exposição sobre a Cocapec que reuniu objetos
e outros elementos que contaram um pouco da
história, além de espaços interativos para reforçar
sobre os serviços e ações realizadas.

Mais de 600 pessoas são capacitadas
pela Central de Cursos
As parcerias com o Senar/MG, Sescoop/SP e
Senai/SP, possibilitaram a capacitação de mais de
600 pessoas em 2019, em toda a área de atuação
da Cocapec. Ao todo, foram aplicados 58 cursos,
sendo 36 diferentes, que focaram tanto na formação
profissional quanto na promoção social. Vale
lembrar que todos os participantes receberam
certificados na conclusão e estão aptos a executarem
a atividade com mais eficiência e segurança. Uma
novidade vinculada a Central de Cursos foi a
implementação da Feira de Produtos Artesanais
Cocapec, que acontece em várias unidades da
cooperativa, onde os participantes das formações
expõem e comercializam os produtos elaborados
com base no que foi aprendido.
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II Fórum Mundial de Produtores
de Café tem presença forte da
cooperativa
Em julho, o evento reuniu 1500 pessoas de todos
os elos da cadeia como produtores, cooperativas,
torrefações, exportadores, consumidores, entre
outros, para discutirem ideias de melhorias para o
setor. Como a edição foi realizada no Brasil, mais
especificamente na cidade de Campinas/SP, permitiu
uma presença mais efetiva da Cocapec no evento,
com a presença de dezenas de cooperados, entre
eles membros do conselho administrativo e fiscal;
da gestão; da equipe técnica e de colaboradores de
setores estratégicos. O Senhor Café foi degustado e
levou o sabor da Alta Mogiana ao evento.

50 mil embalagens vazias coletadas
Em abril, a Coleta Itinerante de Embalagens Vazias
aconteceu em 4 cidades (Capetinga/MG, Claraval/
MG, Ibiraci/MG e Pedregulho/SP). Foram mais de
50 mil materiais recolhidos entre plásticos, papelão,
barrica, e embalagens flexíveis. A ação é realizada em
conjunto com a ARPAF (Associação das Revendas
de Produtos Agrícolas de Franca) e a Central de
Recebimento de Embalagens de Ituverava/SP.

1300 pessoas visitaram
a Cocapec em 2019
A cooperativa alcançou um recorde de visitas
em 2019, com a recepção de aproximadamente
1300 pessoas. O perfil deste público também foi
bastante variado como clientes do departamento
de café, instituições financeiras, novos cooperados,
até estudantes estrangeiros. Mas o destaque foi
o grande volume de crianças, todas estudantes,
que participaram do Projeto Escola no Campo e
também de um programa educacional da ABAG
RP. Vale lembrar o núcleo de Ibiraci/MG também
foi visitado por alunos da cidade.

10
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Eventos da cafeicultura
movimentaram a região
A Cocapec teve importantes participações em dois
eventos no mês de outubro. Na 3ª Famcafé, que
aconteceu em Franca/SP, foi montada uma cafeteria
Senhor Café que ofereceu a bebida nas versões
espresso e cappuccino. Também houve exposição
de máquinas produzidas pela cooperativa, uma
palestra com o diretor Saulo Faleiros sobre “Gestão
na Cafeicultura e Oportunidades de Negócios”,
além da presença de Alberto Rocchetti Netto, vicepresidente, na solenidade de abertura. Já na 2ª Festa
do Café de São Tomás de Aquino/MG, além do espaço
institucional, a cooperativa apoiou a realização do
Concurso de Qualidade do Café da cidade.

Ações culturais para 5 mil pessoas
A Cocapec, em conjunto com cooperativas e o
Sescoop/SP, levou cultura a população de várias
cidades da região de forma gratuita. Foram
apresentadas diversas peças teatrais com conteúdo
educativo e produções de qualidade, e projeções de
cinema, com filmes de sucesso que emocionaram a
todos. Vale ressaltar que várias ações fizeram parte
das comemorações do Dia de Cooperar.

Valorizando a história
Cooperados são homenageados na
Revista Cocapec
Prestes a completar 35 anos, a Cocapec possui uma
das mais belas histórias da cafeicultura brasileira, e
na sua criação contou com importantes pessoas que
acreditaram no propósito e ajudaram a construir
uma das principais cooperativas de café do país.
Como uma forma de homenagem, a Revista Cocapec
começou a contar as histórias dessas personalidades
para eternizar e mostrar bons exemplos para as
novas gerações. Acompanhe.
2019 foi realmente produtivo e vale lembrar que
muitas outras ações secundárias preencheram o
calendário do ano, e isso mostra que não se pode
parar e sim fazer avaliações, alinhar os objetivos,
planejar e principalmente executar, pois 2020 já
começou e é preciso entrar com tudo nesta nova
oportunidade. Venha com a gente!
R E V I S TA C O C A P E C - N O V / D E Z 2 0 1 9
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CNC realiza parcerias para
elevar renda ao produtor
Após acordo com a Asbraer, Conselho está em vias de consolidar parcerias com Anater e IICA
Por: Silas Brasileiro - Presidente Executivo do CNC

O

Conselho Nacional do Café (CNC) realizou uma série
de negociações e parcerias, em novembro, para
potencializar seu foco de atuação na geração de
renda ao cafeicultor do país.
Pensando na redução dos custos de produção, o presidente
da entidade, Silas Brasileiro, recebeu o presidente da
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Anater), Ademar Silva Junior, e o assessor técnico da
estatal, Juarez Tavora.
“Tratamos de uma parceria com a Anater para a implantação
de projetos na área de assistência técnica e extensão
rural que, entre outros pontos, permitam aumentar
a competitividade e a renda de pequenos e médios
produtores de café, visando à redução de custos por meio
da otimização do trabalho no campo”, destaca.
O presidente do CNC recorda que já há sinergia nesse
sentido com a Associação Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Asbraer), com quem o Conselho assinou
acordo de cooperação técnica e vem realizando diversas
atividades voltadas aos extensionistas das estatais e das
cooperativas e a produtores de café.
“O clima é uma preocupação constante para o cafeicultor
brasileiro, por isso, através da parceria com a Asbraer,
realizamos um webinário com o Inmet, que apresentou o
histórico e a previsão do tempo para o cinturão cafeeiro”,
aponta.
O CNC também atuou em relação ao aprimoramento dos
números da cafeicultura nacional. A entidade, os membros
de seu Comitê de Estatísticas e a CNA se reuniram com
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para
exposição e alinhamento dos trabalhos de metodologia de
levantamento de custos de produção de café utilizada pela
estatal, em Brasília (DF).
“No encontro, foram detalhados os pacotes tecnológicos,
regiões consideradas e como são feitas as atualizações
semestrais pela Companhia. Nosso objetivo foi aprimorar
as estatísticas da cafeicultura brasileira e trazer uma
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transparência ainda maior ao mercado”, revela Silas
Brasileiro.
Em relação a questões voltadas à sustentabilidade, o
CNC vem estruturando uma parceria com o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).
“Reunimo-nos com Hernan Chiriboga, representante da
organização no Brasil, visando ao fechamento de parceria
entre as entidades, de forma a se alcançar renda adicional
a cafeicultores por prestação de serviços ambientais”,
antecipa.
Com base nas atividades e parcerias que está firmando,
o CNC elaborou uma agenda positiva de trabalho para a
cafeicultura nacional, a qual tem foco voltado à geração de
renda aos produtores e a entregou à ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
“Temos três formas para gerar renda ao cafeicultor:
reduzir custos, obter novas fontes pagadoras por serviços
sustentáveis e trabalharmos em conjunto com as indústrias
de torrefação, para ampliarmos o consumo interno, e de
solúvel, para a abertura e conquista de novos mercados,
e com os exportadores, que fomentam nossos embarques
como um todo. Apresentamos nossas ideias à ministra, que
é grande aliada da cafeicultura brasileira, e certamente
contaremos com o apoio institucional do Mapa para a
realização de grandes e impactantes ações aos Cafés do
Brasil”, finaliza o presidente do CNC.

Cocapec participa de reunião para tratar
da segurança hídrica da irrigação na bacia
hidrográfica do Rio do Carmo
Por: Jorge Augusto de Carvalho Santos / Secretário Executivo Adjunto do CBH-SMG

N

o dia 30 de outubro de 2019 se reuniram na sede do
Comitê de Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande
- CBH-SMG, em Franca, representantes da Cocapec,
Fundação Educacional de Ituverava, Departamento de
Águas e Energia Elétrica - DAEE, Sindicato Rural de Franca,
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável,
para tratar de um projeto de gestão dos usos e outorgas na
porção alta da bacia hidrográfica do Rio do Carmo que será
desenvolvido durante o ano de 2020.
O projeto se baseia no aumento da demanda pelo uso da
água nos Municípios da região que conhecidamente têm
como uma das principais demandas, a irrigação das lavouras
de café. De acordo com o acompanhamento realizado pelo
CBH-SMG, de 2013 a 2018 a vazão outorgada (oficialmente
cadastrada pelo DAEE) aumentou consideravelmente
passando de 970 L/s para 2.467 L/s conforme pode ser
visualizado na tabela (no final da página).
Em alguns trechos do Ribeirão do Japão, Ribeirão Corrente
e Ribeirão Ponte Nova, as demandas já superam os limites
legais estabelecidos pela legislação o que pode implicar
em falta de água em períodos de estiagem como ocorrido
em anos recentes.
A região possui altitude e clima ideal para a cultura do café,
mas ao mesmo tempo também se caracteriza pela baixa
disponibilidade hídrica superficial e subterrânea. Além
disso, trata-se de região em que as águas são fundamentais
para o abastecimento das cidades de Cristais Paulista e
Ituverava, por exemplo.

Estimativas iniciais indicam que só na bacia hidrográfica
do Ribeirão Ponte Nova exista aproximadamente 6.700
ha de lavouras de café. Levando-se em conta um valor de
produção médio de R$ 12.500,00/ha chega-se a cifra de R$
83,7 milhões de valor de produção apenas nesta região.
Reconhecendo a importância da questão, o CBH-SMG
definiu como uma de suas ações a execução deste projeto
que têm como objetivo garantir a disponibilidade hídrica
para a sustentabilidade do abastecimento público de água
e cultivo de café na região.
Em parceria com as instituições interessadas, o projeto vai
realizar um levantamento de todos os usos (captações e
barramentos, por exemplo) conscientizando os usuários
de água da importância da regularização junto ao DAEE. A
regularização é fundamental para a segurança hídrica de
todos.
O Comitê de Bacia é formado por entidades da sociedade
civil, órgãos do Estado e Prefeituras Municipais que buscam
de maneira coletiva garantir a qualidade das águas e sua
disponibilidade para o abastecimento público, agricultura
e indústria.
Para mais informações a respeito do Comitê ou do projeto,
acesse http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmg/apresentacao,
entre em contato por e-mail (ugrhi08@gmail.com) ou ligue
para (16) 3724-5270.

Fonte : CBH-SMG

ANO

Cristais
Paulista

Franca

Jeriquara

Pedregulho

Ribeirão
Corrente

Total Geral

2013
2014
2015
2016
2017
2018

0,340
0,290
0,350
0,390
0,490
0,618

0,150
0,170
0,190
0,240
0,260
0,345

0,120
0,150
0,190
0,240
0,260
0,487

0,270
0,290
0,330
0,360
0,460
0,637

0,090
0,090
0,110
0,140
0,380
0,380

0,970
0,990
1,170
1,370
1,850
2,467

Tabela ilustra dados acumulados da vazão outorgada pelo DAEE
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Davi Sebastião
Ferreira
Sentimento paternal pela cooperativa

O

homenageado desta edição é membro da
família Ferreira, muito tradicional no município
de Pedregulho/SP. É formado em engenharia
agronômica, casado, pai de três filhas, tem 5 netos e uma
bisneta. Já foi prefeito em sua cidade natal e também
presidente da Cocapec. Tem uma visão completa sobre
a cafeicultura e é um entusiasta da cooperativa, hoje a
história é de Davi Sebastião Ferreira.

ele conheceu José Carlos Jordão, um dos fundadores da
Cocapec. “Eu e o Jordão criamos uma grande amizade,
ele era um líder nato, organizava as manifestações e
foi determinante para trazer a Cocap. Teve coragem e
perseverança e lançou a semente da cooperativa. Precisava
de 20 pessoas para a criação da Cocapec e eu participei,
minha matrícula é a 13, e fiz minhas contribuições
internamente atuando no conselho fiscal e administrativo”.

Com 9 anos, se mudou para Franca/SP para estudar e foi
onde concluiu todo o ensino regular. Para se preparar para
entrar na graduação, fez cursinho em Ribeirão Preto/SP e
prestou vestibular na então Faculdade de Agronomia de
Jaboticabal, hoje Unesp. Se tornou engenheiro agrônomo
em 1974. Mesmo possuindo toda uma estrutura para
começar a atuar com seus familiares, Sr. Davi pensou
diferente e foi adquirir outras experiências. “Fui chefiar uma
equipe em um projeto do governo do Estado na região
de São José do Rio Preto/SP, fiquei pouco mais de um ano
mas não era bem o que eu queria. De lá fui pra Ciba-Geigy,
uma empresa multinacional e eu queria essa experiência.
Desenvolvi um projeto pra café em Lins/SP, um trabalho
base, mas por conta de uma forte geada tudo foi dificultado,
eu desanimei e voltei pra Franca.”

Em 1988, Sr. Davi foi lançado a prefeito de Pedregulho e
venceu, e administrou a cidade até 1992. A experiência na
vida pública o concedeu subsídios para outro desafio que
surgiu anos depois, a diretoria da Cocapec. Ele relata que

Novamente em sua região de origem, o cooperado
finalmente começou a atuar junto com o pai na propriedade
da família, mas conciliava com o trabalho de professor no
Colégio Agrícola por 10 anos, além de realizar projetos
para uma instituição financeira. E foi neste período que
16
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Sr. Davi e os demais membros da
Diretoria Cocapec 1998-2002

a proposta veio em um dos momentos mais delicados da
cooperativa. “Muitos cooperados faziam grupos que não se
enquadravam dentro do sistema cooperativista, chegamos
num ponto delicado de cogitar o fechamento da torrefação
e até das unidades de Pedregulho e Claraval. Juntos, eu, o
Morandini e o Maurício Miarelli tivemos determinação, e
usei a minha experiência política para nos reorganizar”.
E quando o assunto é Cocapec, Sr. Davi tem brilho nos
olhos e solta um sorriso, e carinhosamente a chama de
filha, pois, como ele mesmo disse, é uma cooperativa. “Hoje
com quase 35 anos a Cocapec já adquiriu a maturidade
necessária, está estabilizada e bem estruturada. Ela trouxe
muitos benefícios principalmente para os pequenos
produtores. Uma cooperativa, só o fato dela existir ela já
presta um serviço pois ela se torna balizadora. Tenho muito
orgulho de estar sempre participando, sou um cooperado
fiel, é onde eu deposito toda minha produção, adquiro
meus insumos e posso falar que ajudei a criar e continuo
colaborando para ela crescer, e logo ela vai estar com 40,
50 anos e vai continuar firme prestando seu serviço.”

Todos os dias o cooperado percorre a propriedade
para verificar as demandas.

Mas além do café o produtor já teve outra paixão, os
torneios leiteiros. E a sala repleta de troféus na sede da
fazenda comprovam suas muitas vitórias. “Foi uma época
muito gostosa da minha vida. Eu participava de muitos
torneios, era uma alegria, uma confraternização, fiz muitas
amizades sinceras neste período”.
Como as filhas seguiram outras profissões Sr. Davi conta
com a ajuda dos netos Davizinho e Gabriel para tocar a
propriedade. Este último está concluindo a faculdade de
agronomia e o avô não vê a hora dele estar totalmente
disponível para auxiliá-lo cada vez mais. Ele vê a chegada
desta nova geração com muita tranquilidade e entusiasmo.
“Temos que renovar, essa meninada tem outra visão, usa
melhor a tecnologia, e a gente incentiva, é preciso jogar a
responsabilidade neles para que carreguem a história da
cafeicultura e da cooperativa pra frente”.

Sr. Davi exibe com orgulho os muitos troféus
conquistados nos torneios leiteiros.

Sr. Davi recebeu a homenagem “Agrônomo do Ano”,
durante as comemorações dos profissionais, realizada
em Franca/SP no mês de outubro de 2019, o que o
deixou muito comovido. “Tive essa grata surpresa, foi
muito emocionante, um reconhecimento. Inclusive essa
premiação foi ideia minha, do Wanderlei Cintra e o Albino
Rocchetti, que ano atrás procurávamos escolher sempre
os agrônomos mais velhos, por conta disso tínhamos uma
frustação, pois todos os colegas foram homenageados e a
gente não, mas agora chegou a minha vez e fiquei muito
feliz”.

Muito dinâmico, ele administra a
fazenda e tem o apoio dos netos.
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Conab: Safra 2019 fecha
em 49 milhões de sacas

O

Brasil colheu 49,31 milhões de sacas beneficiadas
de 60 quilos em 2019. É o que confirma o 4º
Levantamento de Café de 2019, divulgado em
dezembro pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Os números representam um decréscimo de 20%
em comparação aos números de 2018, que foi o ano de
ciclo positivo.
A redução deve-se principalmente pela influência da
bienalidade negativa do café arábica somada à diminuição
da área destinada à produção. A produtividade média é
de 27,2 sacas/hectares, 17,8% menor em relação a 2018.
Intempéries climáticas ocorridas em regiões de maior
produção também prejudicaram o desenvolvimento das
culturas.

aumento de 5,9% em relação ao ano de 2018. A área do
arábica soma 1,73 milhão de hectares, com uma queda de
0,9%, e a do conilon ocupa 398,8 mil hectares, redução de
2,5%. A maior parte da área é ocupada pela espécie arábica,
com 81% do espaço total.
Minas Gerais é o estado que concentra a maior produção
do café arábica. Houve diminuição de área nas principais
regiões produtoras, como sul, centro-oeste, cerrado, zona
da mata e norte do estado. A produção também recuou,
chegando a 24,55 milhões de sacas. No Espírito Santo,
maior produtor do conilon, ocorreu queda que chegou a
13,5 milhões de sacas e uma produtividade média de 34,27
sacas/hectares.

A área total cultivada chegou a 2,13 milhões de hectares.
Em comparação à última safra, houve redução de área
tanto para a espécie arábica quanto para o conilon, em um
total de 1,2%. Atualmente, cerca de 85% do café encontrase em produção e 15% em formação.

O efeito da bienalidade negativa afetou inclusive outros
estados produtores. Em São Paulo, com predominância do
arábica, a produção deve ficar em 4,34 milhões de sacas;
Bahia (3 milhões); Rondônia, com destaque para o conilon
(2,2 milhões); Paraná (953 mil), Goiás (249 mil); Rio de
Janeiro (245 mil); e Mato Grosso (121,4 mil).

Com relação à espécie arábica, a produção está fixada em
34,3 milhões de sacas, com uma redução de 27,8%. Já o
conilon alcançou 15 milhões de sacas colhidas, com um

Vale lembrar que a Cocapec sempre contribui com
informações para compor os levantamentos emitidos pela
Conab.
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Cooperativa contribui em
projeto do PENSA e illycaffè
Fonte e fotos: PENSA-Centro de Conhecimento em Agronegócios

O superintendente Ricardo Lima de Andrade e o presidente
da Uniagro Leoan Vilhena, participaram do encontro.

O

PENSA, Centro de Conhecimentos em Agronegócios,
coordena o projeto Universitàdel Caffè Brazil para
illycaffè desde os anos 2000 com o intuito de
produzir e disseminar conhecimento para os participantes
do agronegócio café.
O processo inclui diversas etapas como revisão bibliográfica,
entrevistas e, na atual fase, painéis com especialistas,
no qual o superintendente da Cocapec Ricardo Lima de
Andrade, contribui no tema “Os desafios da extensão rural
nas cooperativas”, no final de agosto.
O objetivo do encontro foi reunir nove membros de
cooperativas para discutir seu papel no processo de
transferência e adoção de tecnologia no campo, levantar os
obstáculos mais prementes a serem enfrentados e apontar
possíveis soluções.
Quando concluído, o relatório final será disponibilizado a
todos os participantes.

20
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Conheça mais sobre o PENSA
O Pensa é um programa institucional da Fundação Instituto
de Administração – FIA, dedicado à Governança e Gestão
de Sistemas Agroindustriais, atuante no contexto nacional
e internacional do Agronegócio. Tem como missão o
desenvolvimento de excelência em pesquisas acadêmicas
aplicadas, capacitação e consultoria. Está cadastrado
como grupo de pesquisa no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Os responsáveis são coordenadores de projetos da FIA e
professores vinculados ao Departamento de Administração
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo (FEA/USP). A Atuação do
PENSA se dá em forma de rede, tendo como parceiros
múltiplas lideranças ligadas às organizações atuantes no
agronegócio: pesquisadores, consultores, empresários,
executivos, formadores de opinião e formuladores de
políticas públicas. Saiba mais em http://pensa.org.br/
Veja também sobre o projeto Universitàdel Caffè Brazilem
http://universidadedocafe.com/

Acesse as informações
do Boletim Fitossanitário

D

e acordo com o Boletim Fitossanitário da Alta
Mogiana do mês de novembro, emitido pela
Fundação Procafé, o período das precipitações
ficaram abaixo da média para região de Franca, enquanto
a temperatura ficou um pouco acima da média histórica.
O déficit hídrico reduziu, mas continua em 54 mm. Para os
produtores que possuem sistema de irrigação recomendase irrigar complementando as chuvas (balanço hídrico
climatológico) para que não ocorram prejuízos para a
próxima produção.
Sobre pragas e doenças o acompanhamento detectou
1,1% de Bicho Mineiro em carga alta, e 0,5% em lavouras
esqueletadas. Já a phoma foi identificada em 1% em carga
baixa, e 0,5% em esquelatadas.
A Fundação Procafé emite o Boletim Fitossanitário da
Alta Mogiana mensalmente. O material completo, assim
como os relatórios dos outros meses, está disponível no
site www.cocapec.com.br, através do seguinte caminho:

Aponte a câmera
do seu celular e
acesse os Boletins
Fitossanitários
scaneando o QR Code
ao lado através da
câmera do seu celular

Menu Serviços >Deptº Técnico > Boletins Fitossanitários
(localizado na lateral esquerda). Clicando aparecem os
últimos documentos e para visualizar um deles basta dar dois
cliques. Também é possível baixar o material. Acompanhe
também as informações da estação meteorológica.
Vale lembrar que os dados são coletados na Fazenda
Experimental da instituição localizada em Franca/SP.
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Viagem técnica à Colômbia mostra novas
possibilidades a cafeicultura brasileira
cima, criando assim um sentimento de pertencimento dos
cafeicultores em relação a ela.

Grupo visita Cenicafé

O

grupo GTEC Alta Mogiana realizou uma viagem
técnica para a Colômbia com o objetivo de conhecer
a realidade de uma outra cafeicultura de arábica.
Para isso, formou uma comitiva composta por cafeicultores,
pesquisadores, extensionistas e empresários rurais, e outros
profissionais como o superintendente da Cocapec Ricardo
Lima de Andrade, do qual trazemos a seguir as percepções
desta experiência. Ao todo, foram 4 dias e fizeram parte
do roteiro visitas ao Parque del Café; a FederaciónNacional
de Cafeteiros de Colômbia (FNC);ao Centro Nacional de
Pesquisas de Café (CENICAFÉ); cooperativas e propriedades.
De acordo com Ricardo, as cafeiculturas da Colômbia e
do Brasil possuem muitas semelhanças, como o enorme
contingente de cafeicultores, perfil agrícola de pequenos
produtores, desafios da extensão rural, organizações em
cooperativas, desafios de agregação de valor, entre outros.
Porém, ele pondera as muitas diferenças entre nós e o
país vizinho, como a cafeicultura altamente dependente
de mão de obra, foco maior em qualidade e menor em
produtividade, legislação para criação do fundo parafiscal
sobre exportação; instituição única (FNC) de coordenação
do setor com suas ações muitas vezes “se confundindo com
o Estado” ao assumir algumas funções sociais do mesmo.
Na Federación Nacional de Cafeteiros da Colômbia (FNC),
entidade que congrega 70% dos produtores do país, e
que tem sucesso na agregação de valor,o que chamou
atenção do superintendente foi ver que a associação à FNC
é livre, de acordo com conversa com os produtores, o que
a torna democrática na estrutura de formação em comitês
que, no final, significa que a instituição é financiada pelos
próprios cafeicultores e a gestão parece ser da base para

22

R E V I S TA C O C A P E C - N O V / D E Z 2 0 1 9

Este comportamento em relação a FNC é o que viabiliza
o café da Colômbia, pela impressão da comitiva, existe
uma grande dificuldade em se produzir por lá, seja
pelos aspectos fitossanitários (dificuldade de aplicação),
operacionais (topografia) e/ou mão de obra (intensa/alto
custo). O tão reconhecido marketing colombiano, que foi
desenvolvido aos longos dos anos, se fortaleceu e é algo
para se explorar por aqui, reforça Ricardo. “Temos que
comunicar os nossos diferenciais, como os diversos modos
de produção, a importância do setor para a formação
de renda e as características específicas de cada região
produtora que são atributos que devem ser explorados”.
As principais vantagens percebidas entre os dois países
foram: Brasil – Produção em escalas maiores e melhores
produtividades. Colômbia - Qualidade real e difundida

Topografia da cafeicultura colombiana.

Colheita manual é uma forte característica da cafeicultura colombiana.
Foto: Marcelo Jordão

mundialmente como bandeira forte, além de terras férteis.
No entanto, na observação do superintendente, o Brasil
leva uma vantagem comparativa, dado a facilidade que
tem de modificar ou modernizar os processos produtivos.
Ele pondera que nossos produtores têm maturidade para
não colocar o embate qualidade x produtividade. Não
foram só os produtores que perceberam o posicionamento
do marketing do café colombiano, nós vimos o turismo,
o artesanato, as lojas, todos compartilham disso. Daí a
importância das cooperativas e instituições brasileiras no
trabalho coordenado do setor do café.
Contudo, foi avaliada pelo grupo que a situação dos
produtores não é fácil. Com a crescente demanda global por
cafés diferenciados o Brasil tem uma grande oportunidade
de ocupar esse espaço, pois tem mais competitividade. Na
visão de Ricardo, o desafio é trilhar na busca de se realçar
os nossos cafés especiais como nicho de mercado, com
melhores preços de venda, algo que já é trabalhado na
Cocapec, promovendo assim a Alta Mogiana, sem perder
de vista a grande capacidade de se produzir um excelente
café, em escala, que é, segundo ele, no que o produtor
brasileiro tem que se diferenciar, pois esta é a aptidão dos
cafeicultores daqui, com mais investimento em pesquisa e
como explorar esse potencial com menor custo.

Vista à cooperativa na região de Pereira

Secagem do café em pergaminho
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Quando uma criança sobe ao
palco, toda humanidade ganha
uma nova chance de encontrar
seu caminho de equilibrio, paz e
esperança.

Projeto Escola no Campo tem
encerramento emocionante

O

encerramento do Projeto Escola no Campo 2019
foi literalmente um espetáculo e coroou um ano
de muito trabalho e aprendizado. Prestigiando
tudo isso, estiveram o superintendente da
Cocapec, Ricardo Lima de Andrade, e os Assistentes
Técnicos Comerciais da Syngenta, Donizete de Lima Vital
Júnior e Marcela Cristina Silva de Oliveira que ressaltaram
a importância da ação e parabenizaram os participantes. O
evento contou com a presença de mais de 300 estudantes,
de 7 das 11 escolas participantes.
O desafio da edição foi a elaboração de uma peça teatral
utilizando um dos 12 temas que compõem a cartilha do
Projeto, que foi estudada durante o ano. O resultado foi
incrível, a criançada soltou a criatividade, com excelentes
interpretações, cenários caprichados, trilha sonora e até
efeitos especiais, surpreendendo e encantando a todos
que assistiram. Vale lembrar que para fazer bonito nas
apresentações todos participaram de uma oficina de teatro
com os atores da Chapeleiro e Cia.
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Mas antes de subirem ao palco e virarem as estrelas, todos
aplaudiram a peça “Fim?” da Cia Esparrama, que contou a
suposta história do fim do mundo mostrando que tudo
o que se pode ver agora são os lixões, campos de guerra,
estranhos muros, a lama e duas baratas muito felizes com
este novo cenário (que elas acreditam ser o seu novo
paraíso). O que elas não desconfiam é que outros dois
sobreviventes circulam ali por perto: os palhaços Batatinha
e Nerdolino, que caminham pelo mundo carregando um
mapa, uma semente e muita esperança. Mas eles nem
imaginam que são observados pelas baratas, Beatriti e
Margueriti, que por conta disso vão criar armadilhas bem
engraçadas para “ajudá-los” a entender que o mundo delas
é bem melhor sem eles. Com muita interação e efeitos
especiais a montagem divertiu bastante a criançada. A

apresentação teve o apoio do Sescoop/SP e fez parte das
celebrações do Dia de Cooperar – Dia C.

Peça: “Uma Conta Salgada” –
Cristais Paulista/SP

Profissionais da Cocapec e Syngenta
exaltam o trabalho realizado pelas
escolas durante o ano.

O Escola no Campo aconteceu durante todo o ano e
teve diversas fases, sendo que a primeira foi a formação
dos professores quando foi detalhada a proposta para
2019. Posteriormente, todos os alunos receberam um kit
composto por um Guia para as Famílias, Jogo de Meio
Ambiente, História em Quadrinhos sobre trabalho infantil
e uma cartilha que possui 12 capítulos, e traz temas como
consumo de água, reciclagem e produção de alimentos, e
que foram trabalhados em sala de aula pelos docentes no
segundo semestre, conteúdo utilizado para elaboração das
esquetes teatrais. O material foi elaborado pela Fundação
Abrinq Pelos direitos da Criança e do Adolescente.

A Cia Esparrama arrancou muitas gargalhadas
com o espetáculo “Fim?”

Peça:“Alimentação e Saúde” – Capetinga/MG
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Outra etapa fundamental foi o ciclo de palestras, que
aconteceu entre os meses de maio e junho, quando os
profissionais da Cocapec e Syngenta visitaram as escolas
e realizaram apresentações. Na oportunidade os alunos
receberam orientação sobre o uso correto e consciente
dos defensivos agrícolas, utilização dos Equipamentos de
Proteção Individuais (EPIs), e a importância da preservação
dos recursos naturais. Já a cooperativa contribuiu com
conteúdo sobre o cooperativismo, destacando seu
surgimento e estrutura, apontando os diferenciais e a
importância deste modelo de organização. Além disso, os
estudantes conheceram um pouco sobre a cafeicultura,
seus ciclos e curiosidades; e também sobre a Cocapec e a
forma como auxilia os produtores através de seus serviços
e estrutura. Todas as escolas tiveram a oportunidade de
visitar a cooperativa e ver de perto o cooperativismo
aplicado e se encantaram com os processos que passa o
café até chegar à xícara.

A apresentação fez parte das celebrações do Dia de
Cooperar.

O Projeto Escola no Campo de 2019 trabalhou com exatos
1056 estudantes e 11 instituições de ensino localizadas em
9 diferentes cidades da área de atuação da Cocapec.
A Cocapec parabeniza alunos, professores e todos os
profissionais envolvidos no desenvolvimento da ação que
foi finalizada com extremo sucesso.

Os detalhes fizeram a diferença nas montagens.
Peça:“A Importância do Meio Ambiente para o Mundo” – Pedregulho/SP
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Peça: “A Seca no Sertão: Conscientização Sobre a
Importância da Água” – Jeriquara/SP

Peça “Lugar de Criança é na Escola” – Ribeirão Corrente/SP

Peça: “Nosso lar o Meio Ambiente” – São Tomás de Aquino/MG

MARISPAN É PRA VOCÊ
que busca aplicação precisa, eficiência
e ganho de tempo na operação em sua
lavoura de café. A linha Fertinox conta com
estrutura em inox, distribuição em taxa fixa,
baixo consumo de combustível, além de
segurança e facilidade para o operador.

Acesse com a câmera do celular o QRCode acima
e descubra a revenda mais próxima de você.

marispan.com.br facebook.com/marispan
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Engaja 2020: colaboradores são preparados
para as novidades do próximo ciclo

A

tender com Eficiência Competitiva às Necessidades
dos Cooperados. Esta frase faz parte da Missão da
Cocapec e pautou o propósito do Engaja 2020, evento
de alinhamento com os colaboradores para as ações do
próximo ano.

O presidente Carlos Sato realizou a abertura e parabenizou a
todos pelo trabalho desenvolvido.

Logo na abertura o presidente Carlos Sato deu as
boas-vindas e agradeceu o empenho de todos pelos
resultados e destacou a importância de cada função para o
desenvolvimento da cooperativa.
Na sequência, a colaboradora Keury Finardi Taveira
Fernandes, responsável pelo Recursos Humanos,
apresentou uma novidade como Suporte Interno ao
Colaborador (SIC), um canal de relacionamento para os
funcionários exporem suas demandas. Além disso, fez uma
breve análise com base nas respostas da pesquisa aplicada
durante o período de inscrições para o evento.
O vice-diretor Alberto Rocchetti Netto, foi o responsável
por mostrar as mudanças que já estão em desenvolvimento
na Cocapec como a busca por processos mais modernos e
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A colaboradora Keury Finardi Taveira Fernandes
comunicou as ações do Recursos Humanos.

2020 exigirá muita empenho e dedicação de
toda equipe para as futuras transformações..

Adiliana Peres convidou os participantes para uma avaliação profissional.

eficientes, melhora da estrutura física e investimentos em
tecnologia, e reforçando que tudo será intensificado em
2020, ano em que a cooperativa completa 35 anos, no qual
cada colaborador tem um papel fundamental neste novo
contexto, sempre com o objetivo para que o cooperado
tenha o melhor atendimento de suas demandas. Na
explanação, Alberto ainda reforçou itens importantes que
pautam a conduta de todos na cooperativa como o Código
de Ética, as Regras de Ouro da Segurança e os Inegociáveis,
que engloba, entre outros, mal atendimento e atos
discriminatórios.

O vice-diretor Alberto Rocchetti Netto apresentou as realizações
em andamento e os desafios para 2020.

Com o tema “Mudança Organizacional e Motivação”,
Adiliana Peres, complementou todo o conteúdo abordado
anteriormente e convidou os colaboradores para uma
reflexão sobre a vida profissional de cada um e como estão
se preparando para acompanhar as transformações no
ambiente coorporativo que está cada vez mais exigente e
dinâmico. A participação da profissional foi viabilizada pelo
Sescoop/SP.
Ter um time motivado e preparado é fundamental para o
sucesso de qualquer empresa, por isso, é muito importante
que todos estejam Engajados para que possam continuar
cumprindo a Missão da Cocapec

Algumas dinâmicas auxiliaram na interação do grupo.
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Cuidados com o neonato
Por: Paulo Correia/ Médico Veterinário Uniagro/Cocapec
Mestre em medicina veterinária e professor universitário

O

assunto é de grande interesse aos criadores de
animais, seja ele de qualquer espécie, é de tal
importância que sempre sou questionado em uma
ou outra unidade da Cocapec sobre debilidade ou doença
de um recém-nascido, seja ele bezerro, potro, leitão,
cordeiro, gato, cãozinho e até papagaio empenando.
O recém-nascido, também chamado de neonato,
necessita de cuidados especiais para a sua sobrevivência,
principalmente os mamíferos. Muitas doenças o acomete
nos primeiros meses de vida e, por isso, devemos dar uma
grande atenção e prevenção antes que o mal aconteça.

Equinos: Da mesma maneira, o potro requer cuidados com
a parição, a égua deve ficar tranquila, separada no piquete
ou baia, e com as mesmas observações que citamos acima.
Ovinos: Os cordeiros são muito sensíveis ao nascer com
um índice de mortalidade grande. Casos de natimortos,
cordeiros que nascem debilitados, fêmeas primíparas
que abandonam os filhotes, hipotermia e acidentes são
as principais causas de mortalidade em carneiros recémnascidos. Daí a necessidade de muito cuidado aos cordeiros,
principalmente na primeira semana de vida, quando 75%
das mortes ocorrem, e geralmente associado à inanição
(fome).

Iniciamos os cuidados especiais antes mesmo do
nascimento, ou seja, devemos estar atentos à fêmea durante
toda gestação, com um alerta especial ao momento do
parto, preparando com antecedência o local da parição,
onde o neonato vai ficar seguro, tranquilo, com temperatura
ideal, bem estar e conforto.

Suínos: Os leitões também exigem cuidados. A maior
porcentagem de mortalidade está relacionada no momento
do parto, esmagamento do recém-nascido pela porca, falta
de leite e doenças infecciosas.

Em outras edições da Revista Cocapec já mencionamos
sobre os cuidados ao neonato nos primeiros dias de vida.
Vale relembrá-los nesta oportunidade. Alguns exemplos:

Conclusão: sabemos de tudo isso, e que todo cuidado é
pouco. Devemos ter sempre em nossa propriedade uma
pessoa capacitada para assistir ao parto e cuidar dos recémnascidos, dedicar a eles todo carinho e atenção, seja de
qualquer raça ou espécie.

Bovinos: O bezerro deve nascer em um piquete reservado
para as vacas parirem. Deve-se ter muito cuidado, evitando
principalmente predadores como urubus, gaviões e cães.
Após o nascimento, assim que o animal ficar em estação
(em pé), deve-se cortar o umbigo 2 dedos abaixo da sua
inserção e lodo em seguida curar o coto umbilical com
solução de álcool iodado a 2% ou produtos comerciais à base
de ácidopícrico. Os “matabicheiras” spray não devem ser
usados neste momento. E o mais importante é que o bezerro
inicie as mamadas do colostrologo após o nascimento e
várias vezes no dia e nos dias subsequentes. Ideal uns 4
litros por dia. E, logicamente, continuar mamando para
conseguir imunidade, que confere ao neonato a resistência
necessária contra as doenças, principalmente as diarreias.
Éuma prática comum, hoje em dia, a aplicação de uma
ivermectina associada ou não a uma penicilina, ajudando
na prevenção de infecções e miíases no umbigo do bezerro.
Também recomenda-se um agente anticoccidiano oral
como profilaxia da diarreia causada pela Eimeria, no 10º dia
de vida do neonato.

E não esquecer: devemos estar atentos à fêmea durante
toda gestação, com uma atenção especial ao momento do
parto”

Os cuidados com o neonato
começam ainda durante a
gestação.
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BOLETIM

RELAÇÃO DE TROCA

Relação de Troca de Café
Valores referente ao mês de Dezembro de 2019
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

2,31

2,31

Ureia

T

R$

1.780,00

R$

1.830,00

3,30

3,39

Super Simples Gr

T

R$

1.210,00

R$

1.150,00

2,24

2,13

Adubo 21,00,21

T

R$

1.520,00

R$

1.580,00

2,81

2,93

Nitrato de Amônio

T

R$

1.250,00

R$

1.250,00

2,31

2,31

Custo (R$/ha) por Produto
Produto
ABAMECTINA NORTOX
ACTARA WG
ALION SC 500

0,4

Preço Unitário (Kg/L)
R$

29,77

Preço (R$)/ha

Produto

R$

KLORPAN

11,91

Kg/L/ha
1,5

Preço Unitário (Kg/L)

Preço (R$)/ha

R$

31,40

R$

47,10

1

R$

180,00

R$

180,00

KOCIDE

2

R$

39,19

R$

78,38

0,15

R$

2.040,00

R$

306,00

KUMULUS DF

2

R$

11,03

R$

22,05
87,50

ALLY 60 XP

0,01

R$

1.055,25

R$

10,55

ALTACOR 35 WG

0,09

R$

1.291,40

R$

116,23

4,5

R$

19,44

R$

0,3

R$

73,14

R$

21,94

1

R$

33,69

R$

33,69

METILTIOFAN

0,7

R$

55,20

R$

AMISTAR WG

0,1

R$

579,67

R$

57,97

NOMOLT

0,25

R$

138,00

R$

34,50

APROACH PRIMA

0,5

R$

163,88

R$

81,94

NUFOSATE

3

R$

12,50

R$

37,50

1

R$

15,99

R$

15,99

NUFURON

0,01

R$

631,00

R$

6,31
114,27

AUREO
AURORA 400 CE

38,64

MANZATE WP
MATCH

ALTO 100

ASSIST

2

R$

16,50

R$

33,00

OMITE

1,5

R$

76,18

R$

0,1

R$

510,00

R$

51,00

OPERA (5l)

1,5

R$

73,72

R$

110,58

ORTUS

1,5

R$

70,16

R$

105,24

BORAL 500 SC

1,5

R$

161,00

R$

CANTUS

0,15

R$

519,00

R$

77,85

PREMIER PLUS

4

R$

115,00

R$

460,00

R$

57,13

PREMIER WG

1

R$

134,00

R$

134,00

241,50

57,50

1,5

R$

38,09

1

R$

33,69

R$

33,69

CLORIMURON NORTOX

0,1

R$

70,00

R$

7,00

COMET

0,7

R$

31,28

R$

CUPROZEB

2,25

R$

32,88

R$

CAPATAZ BR
CERCOBIN 700 PM

PRIORI XTRA

0,5

R$

115,00

R$

PYRINEX

1,5

R$

34,50

R$

51,75

21,90

REDSHIELD

1,3

R$

58,00

R$

75,40

73,97

RIMON

0,3

R$

108,80

R$

32,64

CURYON

0,8

R$

84,97

R$

67,98

RIVAL

1

R$

45,50

R$

45,50

DANIMEN 300

0,25

R$

106,85

R$

26,71

ROUNDUP ORIGINAL

3

R$

13,25

R$

39,75

DIFERE

2,25

R$

30,60

R$

68,85

ROUNDUP WG

3

R$

26,00

R$

78,00

DITHANE

4,5

R$

20,05

R$

90,21

RUBRIC

0,55

R$

138,00

R$

75,90

ENVIDOR

0,3

R$

525,00

R$

157,50

SELECT

0,4

R$

61,60

R$

24,64

220,00

R$

176,00

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

2,5

R$

53,32

R$

133,30

0,675

R$

52,05

R$

35,13

ETHREL

0,8

R$

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

TENAZ

GOAL

4

R$

77,50

R$

310,00

TILT

1,75

R$

19,00

R$

33,25

TUTOR

IHAROL

1

R$

18,50

R$

18,50

VERDADERO WG

IMPACT

5

R$

31,50

R$

157,50

GRAMOXONE

32

Kg/L/ha

KARATE 50

0,1

R$

67,33

R$

6,73

KASUMIN

1,5

R$

83,20

R$

124,80
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VERTIMEC
ZAPP QI

1,5

R$

37,71

R$

56,57

1

R$

350,00

R$

350,00

0,4

R$

53,00

R$

21,20

19,00

R$

57,00

3

R$

*As informações dos produtos são apenas para conhecimento dos cooperados produtor, não tendo caráter de recomendação. Para isso, consulte sempre seu engenheiro agrônomo.

Produtos

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

550

500

2015
2016

450

2017

400

2018
350

2019

300

250

200

150

Fonte: Esalq/BM&F

100
1

2

3

4

5

6

2015

2016

7

2017

2018

8

9

11

12

Fonte: Esalq/BM&F

Média mensal do preço* de Milho

Média mensal do preço de Café Arábica* índice Esalq/BM&F
2018

10

2019

2018

2019

2019

R$

US$

R$

US$

Janeiro

32,70

10,19

38,91

10,41

Fevereiro

34,76

10,72

40,89

10,99

102,95

Março

41,37

12,62

39,82

10,36

98,69

Abril

39,92

11,72

36,42

9,36

389,04

97,38

Maio

42,69

11,73

34,84

8,72

411,94

106,70

Junho

40,55

10,73

38,04

9,85

114,79

423,67

112,09

Julho

37,22

9,73

37,10

9,82

107,24

408,74

101,61

Agosto

41,17

10,48

36,41

9,05

101,15

430,62

104,43

Setembro

40,31

9,81

37,64

9,12

103,26

Outubro

36,43

9,68

41,5

10,16

Novembro

36,56

9,65

44,54

10,7

38,74

9,87

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

Abril

430,71

126,39

384,35

Maio

451,02

124,03

Junho

452,52

119,67

Julho

439,25

Agosto

421,16

Setembro

415,39

Outubro

441,23

117,45

421,58

Novembro

441,59

116,63

475,11

114,21

414,48

105,53

Dezembro

420,32

108,24

Média Anual

435,65

120,09

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

Dezembro

37,83

9,74

Média Anual

38,46

10,57

Fonte: Índice Esalq/BM&F

Índices pluviométricos* - Últimos 3 anos
FRANCA / SP

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total / Ano

2017

416

146

131

72

89

14

2018

278

225

178

35

23

22

0

2

32

170

168

320

1.560

0

60

79

228

374

157

1.659

207

307

267

165

59

7

8

24

111,06

53,83

294

300,3

226,0

191,9

90,7

57,0

14,3

2,7

28,7

74,0

150,6

278,7

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

142

0

0

6

43

116

138

319

2019
Média Mensal

1.503

1619

72

335

440

Média Mensal

304,7

236,0

253,7

63,0

30,7

38,0

2,0

32,0

59,7

166,7

257,3

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

2019
Média Mensal

105

398

376

182

40

0

14

10

115

202

342

290,7

256,0

227,0

107,3

61,7

21,3

4,7

29,7

95,3

200,7

353,0

1611

1784
322,0

*(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

CURTAS
Serviços Integrados: Oficina
Móvel proporciona agilidade
nos reparos no campo

A

Oficina Móvel da Cocapec auxilia o
cooperado,
prestando
atendimento
diretamente na propriedade. Com um veículo
totalmente equipado, os profissionais realizam
serviços como manutenção de tratores e
outros implementos, e já disponibilizam os
equipamentos para continuarem a atividade,
gerando agilidade, reduzindo custos e
mantendo o foco no resultado. A Oficina Móvel
está disponível para percorrer toda a área de
atuação da Cocapec, e o cooperado e demais
produtores rurais poderão solicitar uma visita
mediante agendamento através do telefone
(16) 3711-6205. Consulte condições do serviço.

Cultura. Cooperativas levam teatro à escola de Jeriquara/SP

P

raticando os princípios de Intercooperação e Interesse
pela Comunidade, a Cocapec e o Sicoob Credicocapec,
através do Circuito Sescoop de Cultura, viabilizaram a
apresentação de uma peça teatral para os alunos da EMEB
Profª Wanderit Victal Ferreira Alves, da cidade de Jeriquara/
SP. Aproximadamente 600 estudantes acompanharam a
montagem de “A Verdadeira Roupa do Rei” que abordou de
forma lúdica o cooperativismo. A criançada ficou com os
olhos vidrados durante a apresentação e para muitos deles
essa foi a primeira vez que assistiram um teatro.

Cafés Cocapec presentes na SIC

A

Cocapec participou novamente da Semana
Internacional do Café (SIC), que aconteceu entre os
dias 20 e 22 de novembro em Belo Horizonte. A cooperativa
realizou diversas rodadas de cupping no stand da Prefeitura
de Ibiraci/MG para apresentar lotes para potenciais
compradores. Já a linha Senhor Café foi exposta no
espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB),
demonstrando assim o resultado do trabalho de 2.700
famílias. De acordo com a organização, a Sic atraiu 23 mil
visitantes e teve 225 expositores.
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