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As chuvas que caíram neste início de ano nos deixaram bastante animados, 
pois permite um bom desenvolvimento dos frutos das nossas lavouras e 
sinaliza uma excelente produção que deve ser concretizada daqui alguns 
meses. 

Outra boa notícia veio do Anuário Globo Rural, que elencou as 500 maiores 
empresas do agronegócio, o qual, a Cocapec figura na 174ª posição, 
subindo 30 colocações em relação ao ranking anterior. A editoria avalia o 
desempenho financeiro e contábil das corporações e temos muito orgulho 
de estarmos em uma curva ascendente, pois buscamos sempre trabalhar 
com ética e transparência, fazendo sempre o melhor para toda a sociedade 
cooperativista.

O setor comercial da cooperativa está atento as notícias sobre a relação 
comercial entre EUA e China, e também do avanço do novo coronavírus. Estas 
informações terão possível impacto na oferta de insumos agrícolas. Por isso, 
faz parte do papel da Cocapec acompanhar, prever e gerar oportunidades 
para que os tratos culturais por parte dos cooperados seja garantido. 

Outro ponto importante também que estamos viabilizamos é a utilização do 
ICMS por parte dos produtores do Estado de São Paulo, pois com o crédito, 
cooperados podem adquirir máquinas e implementos que são importantes 
na condução da propriedade, reformando o nosso papel de buscar formas 
para que o produtor se modernize e melhore a eficiência operacional na 
atividade rural.

Por isso, os preparativos para o próximo Simcafé já estão a todo o vapor. O 
evento acontecerá entre os dias 6 e 8 de abril novamente no Villa Eventos 
em Franca/SP. Vamos trazer muita informação através das palestras, acesso 
às novas tecnologias por meio das dezenas de empresas e oportunidades 
de negócios com condições exclusivas. Além disso, é o momento de 
consolidarmos ainda mais nosso papel, e mostrar a força que uma 
cooperativa tem.

Neste sentido, aproveito para convidar todos os cooperados a participarem 
da nossa Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em março. Todos 
sabem que a AGO é a maior expressão cooperativista de uma sociedade, pois 
é nela que ideias são discutidas e os próximos passos são definidos, sempre 
de maneira democrática, por isso é fundamental a presença de todos.

2020 começa com 
chuva de boas notícias
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Anuário Globo Rural 2019
Cocapec é a 174ª maior empresa do AGRO

O 15º Anuário Melhores do Agronegócio do Globo 
Rural elencou as 500 maiores empresas do Agro 
brasileiro e a Cocapec ocupa a 174ª lugar, é uma 

evolução de 30 posições em relação a edição anterior.

Outra relação em que ela apareceu foi a de “Evolução do 
Ativo”, que é o aumento ou redução em relação ao valor 
do ativo apurado no exercício anual anterior, dentro do 
seguimento “Cooperativas”, na qual figura em 10º lugar.

O ranking foi elaborado pelo Serasa Experian que avaliou 
10 critérios, como Receita Líquida, Ativo Total, Evolução 
do Ativo, entre outros, de acordo com as informações de 
um questionário de pesquisa e demonstrações contábeis 
padrão enviados pelas empresas. A nota foi composta por 
70% de índices financeiros e 30% de ações socioambientais.

O presidente da cooperativa, Carlos Sato, fez uma 
importante avaliação do resultado. “Ser uma das maiores 

empresas do agronegócio brasileiro muito nos honra e esta 
é uma conquista do conjunto, pois todos contribuíram para 
este grande reconhecimento”. 

Vale lembrar que a Cocapec também figurou em outra 
importante relação, as Maiores & Melhores da Revisa 
Exame que elencou as 1000 principais empresas do Brasil, 
na qual a cooperativa aparece na 769ª posição em todos os 
seguimentos. Além disso, a editoria também listou as 400 
Maiores do Agro e a Cocapec ficou no 218º lugar.

A Cocapec subiu 30 posições no 
ranking das 500 Maiores.

10º lugar em “Evolução do Ativo” 
dentro da categoria “Cooperativas”.
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A importância do Conselho Fiscal

De acordo com o Manual de Orientação para o 
Conselho Fiscal, elaborado pela OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras), a atividade dos 

conselheiros fiscais é tarefa essencial para garantir a 
saúde econômico-financeira de uma cooperativa, e atuam 
especialmente no que diz respeito à transparência da 
gestão dos recursos financeiros. É um trabalho que deveser 
feito com muita seriedade, em sintonia com a atuação 
dos demais órgãos dedecisão, também responsáveis pela 
administração da instituição.

Na Cocapec, o Conselho é eleito anualmente e é composto 
por 3 membros efetivos e 3 suplentes. Para fazer parte é 
preciso ser cooperado e estar de acordo com os as Leis 
vigentes e o Estatuto Social da cooperativa. 

Já no Sicoob Credicocapec o Conselho Fiscal é eleito a cada 3 
anos, e também possui a mesma configuração de 3 efetivos 
e 3 suplentes. A cooperativa de crédito possui critérios 
bem definidos sobre o processo eleitoral, alinhados ao 
sistema Sicoob do qual faz parte. Por isso, os interessados 
em compor a função devem obrigatoriamente passar pela 
Formação de Cooperados da Credicocapec (FCC), um curso 
gratuito que foi realizado entre os meses de outubro e 
dezembro de 2019, que visou o próximo ciclo. Na ocasião 
os participantes conheceram mais sobre Cooperativismo 
e Cooperativas de Crédito; Matemática Financeira / HP; 
Análise de Balanço; Gestão e Sucessão; Gestão Financeira e 

Governança - Conselhos Fiscal e Administrativo. 
Vale lembrar que a formação foi disponibilizada a todos os 
cooperados que estavam em conformidade com o Estatuto 
da instituição e amplamente divulgado nos canais de 
comunicação da cooperativa. 

Entre as várias atribuições de um conselheiro fiscal estão: 
- Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e estatutários;
- Analisar as demonstrações contábeis elaboradas 
periodicamente pela Cooperativa;
- Conferir mensalmente o saldo em caixa;
- Analisar o Balanço Anual do Conselho de Administração 
e emitir o parecer à AGO;
- Verificar se existem melhorias quanto aos serviços 
prestados.

Assim, o Conselho Fiscal tem fundamental importância para 
a sociedade cooperativista, sendo que deve desempenhar 
suas funções com foco e transparência. Por isso, é muito 
importante que as pessoas que irão desempenhar este 
papel tenham muita dedicação e consciência da sua 
responsabilidade.
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Onosso entrevistado de hoje vem de Claraval/MG, o 
cooperado número 130, que aos 67 anos esbanja 
vitalidade e ostenta uma lavoura de quase 40 anos 

que tem uma produção de despertar admiração em muitas 
por aí. Vamos conhecer nesta edição a história de Miguel 
Jorge Gomes.

Nascido na cafeicultura, mais precisamente na comunidade 
Porteira da Pedra em Claraval/MG, desde pequeno, junto 
com seus irmãos, já ajudava na lavoura. Aos 17 anos perdeu 
seu pai, que deixou 5 mil pés de café e 18 alqueires que 
foram conduzidos em sociedade pela família. “Minha mãe 
ficou viúva com 40 anos, e meu irmão mais novo tinha só um 
ano e meio, então ela disse que os mais velhos precisavam 
ajudar a cuidar dos mais jovens e assim a gente trabalhava 
junto”. Com o falecimento de seu pai ele foi morar com um 
irmão que nesta época já havia casado e tinha comprado 
uma outra propriedade.

Aos 22 anos, já estava casado, voltou a morar no sítio da 
família. E após 5 anos de união nasceu sua filha Giuvânia. 
Alguns anos depois ele desfez a sociedade com o seu irmão 
e passou a conduzir com o apoio da sua mulher, já falecida, 
e da filha, que se tornou seu braço direito. Ele conta que 
desde pequena ela sempre ajudou em casa e na lavoura, e 
foi com esse apoio que eles foram se desenvolvendo.

Sr. Miguel ficou com uma lavoura com 4.500 pés de café da 
variedade catuaí, que já na primeira safra rendeu 80 sacas. 
“Depositei essa produção num armazém aqui em Claraval 
e um dia fui lá vender, era um momento bom de preço. 

Me ofereceram 4.500,00 por saca no dinheiro da época e 
eu disse que ia ver em outros lugares, mas que voltava pra 
falar quanto eu tinha conseguido”. Nesse momento, ele foi 
até Franca/SP e procurou vários lugares para tentar vender 
seu café, e chegou até a Cocap, que tinha sua sede na rua 
Diogo Feijó. “Quem falou comigo foi o Sr. Jordão (José 
Carlos Jordão da Silva), disse que o café tava em alta e que 
me pagava 5 mil livre. Foi aí que ele me chamou para ser 
cooperado, me explicou como funcionava, que eu tinha 
que integralizar o capital, que na época era 3 sacas de café, 
e isso era um valor alto. Eu perguntei se poderia pagar uma 
saca por ano, e ele disse que sim, e aí eu virei cooperado”.

De volta a Claraval, após acabar de se tornar associado 
da cooperativa, Sr. Miguel foi ao armazém, como havia 
prometido, e disse que tinha conseguido um preço melhor, 
e então eles cobriram a oferta e ele concretizou o negócio. 
De acordo com o produtor, esta foi a única vez que ele 
vendeu café fora da cooperativa após ter entrado na 
sociedade.

Mas a lavoura que rendeu as 80 sacas e viabilizou sua 
entrada na Cocap ficou bastante debilitada devida a 
alta carga, e ele correu o risco de perdê-la. “Ficou toda 
desfolhada, eu achei que ela fosse morrer, fiquei muito 
desesperado, pois só tinha essa plantação”. Foi aí que viu a 
importância de ser cooperado e conheceu o seu primeiro 
agrônomo, Maurício Miarelli. O profissional fez uma análise 
da situação e o orientou para não cortar, pois havia a 
possibilidade de um tratamento. “Ele recomendou calcário 
e outros produtos, colheu amostras e disse para observar 

Miguel Jorge Gomes   
A vitalidade que vem da cafeicultura

O cafeicultor caminha entre suas 
lavouras das variedades mundo 
novo e catuaí.
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se ela iria vegetar quando começasse a chover, senão 
recuperasse ele prometeu fornecer mudas para que eu 
plantasse no meio da rua [do café]. Graças a Deus choveu 
e ela começou a brotar, aí ele recomendou a usar ureia, e 
como naquela época chovia muito era seguro usar, e disse 
para eu pulverizar também. No final de dezembro tava 
até escura de tanta folha”. Ele conta que com a produção 
no ano seguinte pagou todo o tratamento aplicado. Já na 
safra da frente ela surpreendeu rendendo 250 sacas, só 
que aí o cafezal já estava forte e não teve mais problema. 
Ele reconhece que se não fosse a orientação técnica sua 
história teria sido diferente, pois foi pela assistência que 
conseguiu recuperar sua única plantação.

Esta icônica lavoura de quase 40 anos é praticamente um 
personagem na vida do Sr. Miguel e continua produzindo 
impressionantes 250 sacas, de acordo com o cooperado. 
Ele ressalta que o segredo está nos tratamentos que realiza 
sempre acima dos padrões, e busca aplicar os produtos nos 
períodos corretos e as podas necessárias, e atribui também 
o resultado a qualidade da terra.

Quando houve a transição da Cocap para Cocapec Sr. 
Miguel disse que sempre ficou muito tranquilo, pois 
confiava na proposta de mudar para o Distrito Industrial e 
ter um armazém próprio. Da mesma maneira ele comenta 
que a instalação da unidade em Claraval foi muito natural 
e apoiada pelos produtores que, segundo ele são muito 
unidos na região. Já com a Cocapec em funcionamento 
muitos cafeicultores se tornaram cooperados e o núcleo se 
estabeleceu no município.

 Sr. Miguel reconhece como o cooperativismo foi importante 
na sua vida. “Foi como eu consegui me estruturar, tive 
muito apoio, principalmente no início, mas claro que não 
foi nada fácil, mas hoje estou aqui”. 

Ao percorrer a propriedade com a nossa equipe de 
reportagem ele mostrou uma lavoura que um dia foi do seu 
pai mas que ele precisou vender e disse ter um objetivo. 
“Essa parte eu vendi contrariado e ainda vou comprar de 
novo. Falei isso para pessoa que comprou na época, ela já 
tá sabendo” [Risos].

O cooperado afirma que o apoio técnico continua 
sendo fundamental para sua lavoura.

O produtor afirma que a qualidade da terra é um 
dos fatores para sua boa produtividade.

Sr. Miguel mostra orgulhoso sua 
lavoura de quase 40 anos.
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Curso de Capacitação em Cafeicultura 
tem aula sobre Cooperativismo

Ocurso de Capacitação em Cafeicultura, realizado em 
conjunto com a Fundação Procafé, apresentou o 
módulo sobre Cooperativismo. A aula foi ministrada 

pelo superintendente do Sistema Ocesp Aramis Moutinho 
Jr. que abordou fatos sobre o surgimento do movimento 
e como ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos e 
as principais diferenças com as empresas de capital. O 
profissional ainda mostrou números do cooperativismo no 
Brasil e no mundo e ressaltou a marca do Somoscoop.

Após a contextualização de Aramis, o diretor Saulo Faleiros 
detalhou os diversos processos da Cocapec, mostrando 
como é uma empresa cooperativa em atividade.

Para complementar o módulo, os participantes visitaram 
a Cocapec e percorreram toda a estrutura e conheceram 
o processo de recebimento de café, torrefação, setor 
comercial (insumos e máquinas), laboratório de análises, 
área administrativa e departamento de café.

Esta foi a quarta aula da formação de um total de doze. 
Na programação do curso estão aulas sobre nutrição do 
cafeeiro, controle de pragas e doenças, assistência técnica 
e muito mais.

O superintendente da Ocesp Aramis Moutinho Jr. apresentou um 
panorama sobe o cooperativismo. 

Os alunos conheceram mais sobre a importante ferramenta GIS.

A visita na Cocapec percorreu diversos 
setores como a degustação de café.
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O ano de 2020 começou com a primeira conquista 
do Conselho Nacional do Café (CNC). No dia 13 
de janeiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) publicou, no Diário Oficial da União 
(DOU), a Portaria nº 4, de 7 de janeiro, assinada pela ministra 
Tereza Cristina, que formaliza a composição do Conselho 
Deliberativo da Política do Café (CDPC).

Em 11 de abril, através do Decreto nº 9.759, o governo 
federal determinou a extinção de alguns colegiados a 
partir de 28 de junho de 2019, entre os quais o CDPC. 
Ciente da ação, o CNC contatou as demais entidades da 
cadeia produtiva para estruturar defesa consensual da 
continuidade do colegiado.

“Todos os segmentos concordaram que o fórum é 
fundamental para o bom exercício da atividade no país, 
sendo responsável para que sejamos o mais sustentável 
possível e o principal player do mercado mundial. Também 
tiveram esse entendimento os Ministérios contatados 
por nós que compõem o CDPC”, recorda Silas Brasileiro, 
presidente do CNC.

Após todos os trâmites conduzidos pelo Conselho, em 
especial no Ministério da Agricultura, na Casa Civil, na Vice-
Presidência e no Gabinete da Presidência da República, 
o governo federal, no dia 18 de outubro, recriou o CDPC, 
mantendo a representatividade da cadeia produtiva e 
atendendo ao consenso apresentado pelos segmentos do 
setor privado e da Frente Parlamentar do Café.

Conforme a Portaria nº 4, o Conselho Deliberativo 
será composto por representantes dos Ministérios da 
Agricultura, Economia e das Relações Exteriores, além das 
entidades do setor privado, como o CNC, a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Associação 
Brasileira da Indústria de Café (Abic), a Associação Brasileira 
da Indústria de Café Solúvel (Abics) e o Conselho dos 
Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

“É oportuno registrar o esforço da ministra Tereza 
Cristina e de sua competente equipe para o êxito dessa 
conquista, que significa termos uma política definida para 

a cafeicultura brasileira ser cada vez mais sustentável”, 
destaca o presidente do CNC.

Entre as atribuições do CDPC, constam:

i) Aprovar o plano de safra para o setor cafeeiro;
ii) Autorizar a realização de programas e projetos de pesquisa 
agronômica, mercadológica e de estimativa de safra;
iii) Avaliar ações destinadas à manutenção do equilíbrio entre 
oferta e demanda;
iv) Estabelecer a cooperação técnica e financeira, nacional ou 
internacional, com organismos oficiais ou privados;
v) Aprovar, anualmente, o direcionamento das dotações 
orçamentárias consignadas ao Funcafé na Lei Orçamentária 
Anual (LOA);
vi) Aprovar o Programa Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Café, proposto pela coordenação do 
Consórcio Pesquisa Café; e
vii) Aprovar a adesão de instituições integrantes e parceiras 
ao Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Café.

A Portaria também designou os representantes do Comitê 
Técnico do CDPC, criado para discutir as propostas que 
serão levadas ao pleno do Conselho e fazer a avaliação 
do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa, 
financiado, em parte, com recursos do Funcafé.A 
composição do CDPC pode ser conferida no Diário Oficial 
da União através do link no QR code no topo da pagina.

DOU: governo divulga composição do CDPC
Colegiado será composto por representantes dos Ministérios da Agricultura, Economia e Relações Exteriores, 
além de CNC, CNA, Abic, Abics e Cecafé

Por: Silas Brasileiro - Presidente Executivo do CNC

Equipe do CNC em reunião com a
Vice-Presidência da República sobre a 
recriação do CDPC. (foto: Divulgação/CNC).
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No artigo publicado na edição anterior da Revista 
Cocapec foi apresentado um projeto a ser realizado 
pelo Comitê de Bacia Sapucaí-Mirim/Grande e 

parceiros que tem como objetivo principal a segurança 
hídrica de todos os usuários de água na região do Rio 
do Carmo, nos municípios de Cristais Paulista, Jeriquara, 
Pedregulho e Ribeirão Corrente, onde predomina o cultivo 
de café.

Mas afinal o que é segurança hídrica? Como este conceito 
afeta os produtores de café? 

De acordo com a Agência Nacional de Águas, órgão do 
Governo Federal, segurança hídrica é um conceito que 
caracteriza uma situação na qual há disponibilidade 
de água em quantidade e qualidade suficientes para o 
atendimento às necessidades humanas, à prática das 
atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas 
aquáticos. 

Sob este ponto de vista, fatores como crescimento 
populacional e econômico que geram aumento da 
demanda pela água, associados a características físicas, 
mudanças climáticas e eventos hidrológicos extremos 
(ausência prolongada de chuvas, por exemplo), podem 
causar desequilíbrios que colocam as atividades 
socioeconômicas em uma situação que poderia ser 
chamada, comparativamente, de insegurança hídrica.

Mas é possível pensar em insegurança hídrica em um 
país com tanta água como o Brasil? Sim, e este é o caso 
da região onde será realizado o projeto. Nossa limitada 
disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, o 
significativo aumento das demandas (em vários casos 
sem outorga) e o desconhecimento das demandas futuras 
têm nos colocado em situação de risco. Ou seja, a falta 
de planejamento relacionado à água pode ocasionar 
problemas socioeconômicos na região. 

E de quem seria a responsabilidade do planejamento? 
Do governo Federal? Estadual? Prefeituras? Sim, mas não 
somente deles. A gestão dos recursos hídricos no Brasil é 
feita de maneira compartilhada entre os setores públicos, 
usuários da água e órgãos da sociedade civil que juntos 
compõe os Comitês de Bacias Hidrográficas.

A gestão dos recursos hídricos é compartilhada e deve 
ser acima de tudo participativa. Não há segurança hídrica 
sem o envolvimento da sociedade de maneira geral. Nas 
condições atuais não há segurança hídrica para parte 
dos produtores de café da Alta Mogiana e a reversão 
deste quadro requer que os interessados se envolvam no 
projeto e colaborem para que haja água em quantidade e 
qualidade para todos.  

Para mais informações a respeito do Comitê, do projeto, 
ou dúvidas relacionadas à outorga, entre em contato por 
e-mail (ugrhi08@gmail.com) ou ligue para (16) 3724-5270.

Afinal o que é segurança hídrica?
Por: Jorge Augusto de Carvalho Santos / Secretário Executivo Adjunto do CBH-SMG

(Figura. Região onde será realizado o projeto)

“...segurança hídrica 
é um conceito que 

caracteriza uma 
situação na qual há 
disponibilidade de 

água em quantidade e 
qualidade suficientes 

para o atendimento 
às necessidades 

humanas.

“
”
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O ano de 2019 foi um período atípico se 
olharmos um histórico recente de volatilidade 
no mercado de café. As grandes variações de 

preço ocorridas durante o ano dificultaram a tomada 
de decisão do produtor sobre o melhor momento de 
realizar suas vendas,ao mesmo tempo em que geraram 
oportunidades de melhores negócios que puderam 
garantir a rentabilidade do negócio.

No último trimestre do ano passado, o mercado de café foi 
surpreendido por seguidas altas nas cotações, nas quais 
contribuíram para melhores preços de comercialização 
da colheita 19/20 e também para fixações de preço na 
modalidade do mercado futuro, em um momento em que 
o otimismo do produtor era baixo em relação a este fator 
para os próximos anos, considerando os fundamentos 
de oferta, demanda e estoque remanescente.

Mas afinal, quais os fatores determinantes para estas 
variações de preço e qual a dificuldade de sustentação 
destes valores?

É sempre complexo determinar um fato específico que 
desencadeia períodos de volatilidade de preços no 
mercado de commodities, uma vez que ele é composto 
por várias possibilidades analíticas nas quais, no cenário 
atual, as principais são os fundamentos de oferta e 
demanda e a atuação do mercado financeiro.

A diferenciação destas análises auxilia na visualização 
das possibilidades de alta, queda ou manutenção dos 
preços praticados. Se caso a variação de preço de café 
for relacionada a fundamentos de ofertas e demandas, 
à medida em que os fatos se concretizam, o movimento 
tende a ser mais consistente, como exemplo o surto de 
ferrugem na Colômbia em 2008, ou a seca no Brasil em 
2014. Em ambos, houve quebra na produção, na qual foi 
necessário um período para a reposição dos estoques, o 
que resultou em um aumento e manutenção de preço. 
Por outro lado, alguns movimentos causados por fundos 
de investimento, tem um peso grande na variação de 
preço em um curto período, mas que não se mantém no 

Mercado de Café e sua 
Volatilidade no ano de 2019
Por:  Adilson S. Machado Júnior – Coordenador de Operações Café Cocapec
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médio e longo prazo, como observamos nos meses de 
novembro e dezembro de 2019.

Os fundos de investimentos são grupos administradores 
de capital disponível para investimentos, que buscam 
a valorização do mesmo através da oscilação de 
preços de ativos nas mais diversas bolsas de valores 
ao redor do mundo. No caso do café, cuja cotação é 
referenciada principalmente na bolsa de Nova Iorque 
(ICE Futures),também está suscetível a especulações 
destes grupos, nos quais podem gerar fortes variações 
de preço, mesmo que não haja mudança significativa no 
cenário da cafeicultura no curto, médio ou longo prazo. 
Para estes investidores, outros fatores macroeconômicos 
também são importantes na análise para sua tomada 
de decisão, como exemplo, cotações de moedas 
estrangeiras, políticas econômicas ao redor do mundo 
e suas incertezas, conflitos entre países importantes no 
comércio mundial, dentre outros fatores que tenham 
interferências econômicas em nível mundial.

No ano de 2019, estas movimentações ficaram claras 
tendo em vista as dificuldades qualitativas da safra; a 
reação do mercado frente a uma possível expectativa 
de geada e seu posicionamento após a concretização 
e a evolução dos preços no último trimestre e seu 

recuo nas últimas semanas de dezembro. Fatores estes 
demonstrados no gráfico que auxiliam na visualização do 
que realmente gerou tantos preços e cenários diferentes 
no durante os 365 dias de 2019.

O gráfico também ilustra o peso que os fundos de 
investimentos podem ter nas variações do preço do 
café, considerando a intensidade do movimento no final 
do ano, se comparado com as oscilações do segundo 
trimestre.

De fato, as análises sobre os movimentos das cotações 
do mercado de café possuem um nível de complexidade 
extremamente alto e com precisão geralmente baixa, 
pois são inúmeros os fatores que podem influenciar no 
preço desta commodity, inclusive alguns até mesmo 
bem distante das rotinas dos produtores e de difícil 
acesso. Portanto, o que pode auxiliar ao cafeicultor e sua 
tomada de decisão são análises mais precisas de variáveis 
que estão em seu controle, como exemplo, seus custos 
de produção, na qual poderá lhe dar uma base de qual 
valor ideal de comercialização para que, independente 
dos motivos de variações de preço, quando surgir 
a oportunidade ele esteja pronto a se apropriar de 
melhores ganhos a sua propriedade.

Fonte: Comercialização de Café – Cocapec  Setor de Operações

Café subiu 12% em NY em 
novembro e mais de 17% no Brasil

Segundo o consultor de 
SAFRAS & Mercado, Gil Barabach, em 

NY, o dinamismo dos ganhos foi 
impulsionado pela forte atuação dos 
fundos. “Esses agentes convergiram 

suas posições em direção à 
neutralidade, saindo de uma pesada 
carteira líquida vendida...” comentou.

Por Lessandro Carvalho em 29/11/2019 
Fonte: www2.safras.com.br/

Risco de geada no Brasil faz 
preço do café subir em NY 

Valor Econômico 04/07/2019 
Por Marcela Caetano

Fonte: www.cncafe.com.br

Café: Mercado climático faz Bolsa 
de Nova York disparar mais de 

10% na semana
Publicado em 31/05/2019 

Fonte: www.noticiasagricolas.com.br
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Defensivos ilegais é crime 
para quem produz, vende e usa

O  uso de agroquímicos é fundamental em uma 
agricultura de escala como a brasileira. Segundo 
dados do Sindicato Nacional da Indústria de 

Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) em 2018 o mercado 
de defensivos movimentou mais de US$ 10 bilhões no país, 
em que o café representou 3% deste universo.

Neste contexto, os canais de comercialização possuem 
um importante papel. Por isso, a Cocapec mantém uma 
importante estrutura comercial sólida que compreende 
negociação direta com os fabricantes, análise a médio 
prazo do mercado, acompanhamento de informações 
econômicas e financeiras, entre outras, e com isso busca 
antecipar as aquisições para proporcionar o melhor custo 
X benefício aos cooperados. Vale ressaltar também que a 
cooperativa é a única empresa regional a possuir no seu 
portifólio todas as empresas credenciadas do setor, o que 
garante ainda oportunidade de escolha ao produtor.

Pela importância desse mercado infelizmente não é 
raro notícias sobre fabricação e venda de agroquímicos 
irregulares em nossa região. Várias operações já deflagraram 
laboratórios clandestinos o que mostra como este mercado 
paralelo está organizado. A utilização desses defensivos traz 
muitas consequências e representa risco à saúde humana 
e ao meio ambiente, além de prejuízos ao produtor uma 
vez que eles não têm sua eficiência agronômica atestada, 
ou seja, a substância pode não apresentar a efetividade 
desejada e ainda causar danos, alerta o Sindiveg. A 
instituição reforça ainda que, por não serem submetidos à 
avaliação dos órgãos reguladores, também não é possível 
assegurar que eles respeitem as regras estabelecidas sobre 
impurezas.

O Sindiveg informa que existem dois tipos de agroquímicos 
ilegais - os falsificados e os contrabandeados. No primeiro 
caso os produtos não possuem comprovação de que foram 
formulados corretamente; já no segundo, eles têm origem 

Fonte: Sidiveg

É crime produzir, transportar, comprar e utilizar defensivos ilegais.
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em outro país e não possuem registro no Brasil, mas entram 
em território nacional e são comercializados sem qualquer 
tipo de garantia ou permissão. Ou seja, nos dois cenários 
as substâncias não passaram pela aprovação dos três 
órgãos responsáveis pelo registro no País, Ministério da 
Agricultura, Ibama e Anvisa, e por isso não têm autorização 
para serem vendidos.

É crime!
Quem produz, transporta, compra, vende e utiliza 
defensivos ilegais é enquadrado em diversas leis: 
Lei de Crimes Ambientais (nº 9605/88) com penas de 1 a 
4 anos de reclusão e possibilidade de multa de R$ 500,00 
a R$ 2 mil a ser aplicada pelo Ibama; Lei de Crime de 
Contrabando ou descaminho (art. 334 do Código Penal), 
com pena de reclusão de 1 a 4 anos aplicada  ao agricultor, 
ao transportador e a todos que, de qualquer maneira, 
contribuíram para a prática do crime; Lei dos Agrotóxicos 
(nº 7.802/89), que determina que aquele que comercializa, 
transporta ou usa agrotóxicos não registrados no País e/ou 
que estejam em desacordo com a Lei, pratica crime e está 
sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Além 
disso, o item IX do artigo 17 da Lei 7802/89 determina que, a 
critério do órgão competente, sejam destruídos os vegetais 
(café, soja, feijão, trigo,etc) e alimentos processados com 
vegetais que tenham sido cultivados com substâncias 
ilegais. Por último, há o enquadramento no crime de 
Sonegação Fiscal pela venda ou transporte de mercadorias 
sem a emissão de notas fiscais, causando autuação pela 
Receita Federal.

Em muitos casos o produtor não sabe que está adquirindo 
um agroquímico ilegal por isso é a análise de alguns itens 
ajuda a identificar se o produto é irregular. O primeiro é 
verificar se o lacre não está alterado e se a etiqueta está bem 
colada na embalagem, contendo o nome do fabricante e 
os dados do órgão registrante; recuse caso não contenha o 
registro do Ministério da Agricultura. Além disso, todos os 
rótulos, bulas e embalagens devem estar escritos em língua 
portuguesa, de acordo com a legislação brasileira. Atenção 
também as datas de fabricação e validade e suspeite de 
valores muito abaixo do mercado local. E exija sempre a 
nota fiscal e a receita agronômica.

Adquirir os defensivos em canais confiáveis como a 
Cocapec é o melhor caminho, pois a cooperativa preza 
pela idoneidade de suas relações comerciais e mantém 
uma equipe séria de técnicos de campo que recomendam 
somente produtos aprovados para a cafeicultura e, 
portanto, dentro das regras e segurança. 

Verifique sempre o lacre dos produtos 
adquiridos. Caso esteja violado recuse.

Compre produtos somente com 
receita agronômica.
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Cocapec atua para garantir o fornecimento 
de insumos para cooperados

Uma publicação feita no jornal Folha de São Paulo, 
mais precisamente na coluna ‘Vaivem Commodities’, 
assinada por Mauro Zafalon, trouxe uma importante 

informação de como os eventos mundiais como a relação 
comercial entre EUA e China e o novo coronavírus podem 
afetar o fornecimento de insumos agrícolas devido a 
menor movimentação de mercadorias, alterando assim o 
planejamento das empresas em relação a compra e venda 
desses produtos.

O setor comercial da Cocapec está atento a isso e vem 
acompanhando este cenário, buscando cumprir seu papel 
que é analisar os acontecimentos, oferecer sempre as 
melhores oportunidades para os cooperados, disponibilizar 
opções no momento certo e garantir o abastecimento dos 
insumos. 

Para isso, a cooperativa, através dos seus colaboradores,  
utiliza do conhecimento que possui na cafeicultura e 
também da experiência adquirida em quase 35 anos no 
mercado de insumos. Com estas ferramentas é possível 
realizar antecipações e oferecer condições favoráveis para 
aquisição de produtos que são vitais para a condução 
da lavoura e o consequente sucesso do negócio dos 
cooperados.

A modalidade de troca de café por insumos é um bom 
exemplo deste trabalho, em que a cooperativa acompanha 
de perto as movimentações do mercado de café, tendências 
de câmbio, oferta ou ruptura no fornecimento de insumos, 
juros e políticas agrícolas, tudo isso para alinhar com as 
empresas do setor as melhores possibilidades daquele 

momento e oferta-las em conjunto com a equipe técnica.
Outra linha de aquisição em que a Cocapec tem bastante 
atenção é em relação a máquinas e implementos agrícolas, 
equipamentos fundamentais para a cafeicultura da Alta 
Mogiana. Com o mesmo empenho que tem em relação aos 
insumos, a cooperativa atua para disponibilizar os produtos 
em várias modalidades como

• Compra à vista; 
• Cartões de crédito e débito; 
• Troca em café;
• Financiamento com as principais instituições financeiras

Uma grande oportunidade para os produtores do Estado 
de São Paulo é a utilização do ICMS, em que a cooperativa 
proporciona liquidez total do tributo. Para isso, basta 
procurar o seu contador e solicitar o levantamento do 
crédito retroativo aos últimos 5 anos. Para adquirir a 
máquina ou implemento na Cocapec basta entregar a 
documentação, validada pelo SEFAZ/SP. Toda orientação 
pode ser consultada nas unidades paulista da cooperativa.
Como vimos, são diversos os fatores que demandam 
atenção total por parte da cooperativa e, um dos mais 
importantes é um desempenho contábil/financeiro 
positivo nos balanços anuais, pois isto demonstra solidez 
e concede argumentos no momento das negociações 
com fornecedores e instituições financeiras, sempre com 
o objetivo de viabilizar a oferta de produtos e serviços 
essenciais aos cooperados. 
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Serviço de retirada de amostras 
de solo é bem avaliado pelos 
cooperados

Em 2019, a Cocapec firmou uma importante parceria 
com a Pollo Agricultura de Precisão, uma empresa 
especializada na coleta de amostras de solo, 

aplicando tecnologia de ponta para o trabalho.A adesão 
foi grande e a área trabalhada chegou a mais de 13 mil 
hectares. 

Os principais diferenciais são a padronização das amostras, 
equipamentos modernos, profissionais capacitados e 
utilização de metodologia correta. Vale lembrar que o GIS 
da cooperativa realiza previamente todo o mapeamento 
da área. 

Entre os cooperados que utilizaram o novo serviço está 
Geraldo Leonardo Rosa que realizou várias coletas e ficou 
bastante satisfeito com o trabalho. “Gostei muito, sempre 
fiz a coleta e achei muito interessante, principalmente o 
preço”. 

O produtor Fernando Ribeiro, decidiu contratar o 
serviço para uniformizar as amostras. “Como tenho três 
propriedades logo eram três pessoas diferentes que faziam 
a coleta. E mesmo com a orientação a retirada não ficava 
igual. Com a empresa especializada ficou padronizado, 
pois foi o mesmo profissional que realizou o trabalho em 
todas as áreas, utilizando os equipamentos e métodos 
adequados”. 

Este serviço veio solucionar um gargalo do produtor já que 
a retirada das amostras coincide com o período da colheita 
do café, momento em que os esforços do pessoal estão 
voltados a safra. Dessa forma, com este serviço, o cafeicultor 
pode realizar a amostragem de solo sem comprometer o 
foco principal da propriedade. Para mais informações ligue 
(16) 3711-6213.

Equipamentos adequados garantem a qualidade da coleta.

Profissionais capacitados 
realizam o trabalho.
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Emoção toma conta das entregas 
do Natal Cooperativo

A Campanha Natal Cooperativo de 2019 incentivou 
cooperados e colaboradores a doarem litros de 
óleo ou valores em espécie para serem revertidos 

em produtos para entidades assistenciais da região. Com 
a solidariedadede cooperados, colaboradores e clientes foi 
possível atender 6 instituições das cidades de Franca/SP, 
Pedregulho/SP, Capetinga/MG e Claraval/MG, que prestam 
serviço à toda a comunidade.

Com as doações foram comprados itens variados como 
alimentos, materiais de limpeza e higiene, de acordo com 
a necessidade de cada entidade. 

A emoção tomou conta de todos os envolvidos durante 
as entregas que aconteceram no mês de janeiro e o 
sentimento de afeto foi reciproco. A Cocapec agradece a 
todos que participaram e convida para prestigiarem as 
inúmeras ações sociais que promove ao longo do ano.

Lar São Vicente de Paulo - Capetinga/MG

Grupo Espírita Alvorada 
Pedregulho/SP

Lar de Idosos Eurípedes 
Barsanulfo -  Franca/SP

Lar dos Velhinhos  
Pedregulho/SP.

Casa da Sopa Francisco de Assis - Claraval/MG
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Os 7 Ramos do Cooperativismo

A partir de 2020 os Ramos do Cooperativismo foram 
reestruturados e passaram de 13 para 7, são eles: 
Agropecuário; Consumo; Crédito; Infraestrutura; 

Trabalho, Produção de bens de consumo; Saúde e 
Transporte.

Na prática, nada altera no dia a dia das cooperativas e 
cooperados. O objetivo principal da reorganização é formar 
ramos fortes, com mais representatividade, tornando tudo 
mais simples e flexível, capaz de se adaptar às rápidas 
mudanças de mercado e inovação, além de alinhar o 
discurso e realizar uma comunicação mais assertiva, e 
também melhorar o atendimento do Sescoop, que hoje 
encontra dificuldade em organizar ações para ramos muito 
específicos e com poucas cooperativas.

O processo foi iniciado em 2018, quando foi montado um 
grupo de trabalho técnico, formado por representantes 
indicados pela Diretoria da OCB. Depois de vários debates 
chegou-se a uma proposta que foi amplamente debatida 
pelas Unidades Estaduais e Nacional da OCB.

A reorganização dos ramos levou em consideração a 
legislação societária e específica, a regulação própria, 
o regime tributário, o enquadramento sindical e a 
quantidade das cooperativas por ramo. Nossas quase sete 
mil cooperativas, agora, passam a integrar sete ramos.

A Cocapec faz parte do ramo Agropecuário, que passou a 
incorporar as cooperativas de alunos de escolas técnicas de 
produção rural.

Acesse a Cartilha Ramos 
do Cooperativismo 

e Assista ao vídeo 
demonstrativo através do 

QR-code.

Fonte:  Cartilha Ramos do Cooperativismo / OCB



SOCIAL

26 R E V I S T A  C O C A P E C  -  J A N / F E V  2 0 2 0



27R E V I S T A  C O C A P E C  -  J A N / F E V  2 0 2 0

Você sabia? Bicho-preguiça  
Por: Paulo  Correia/ Médico Veterinário Uniagro/Cocapec 
 Mestre em medicina veterinária e professor universitário

Quando estava à procura de uma matéria para 
escrever o 42º artigo técnico para esta Revista 
Cocapec, um cooperado me perguntou sobre um 

animal que ele viu na árvore “parado” o dia inteiro, e era o 
bicho-preguiça. Apesar dele não ter nada a ver com a nossa 
tradicional editoria de Produção Animal, achei interessante 
compartilhar com os nossos leitores, já que tudo se trata de 
meio ambiente.

O bicho-preguiça é um mamífero que apresenta como 
uma de suas principais características movimentos lentos. 
Também possui longas garras que o auxiliam a subir nas 
árvores, onde passa praticamente todo o tempo. Seu 
movimento diário, em torno de 38 metros, dentre outras 
coisas, explica bem o porquê do seu nome.  Com suas 
garras, vivem pendurados na vegetação, geralmente em 
copas de árvores, alimentando-se de folhas, frutos e brotos 
novos, de espécies como embaúbas, ingazeiras e figueiras; 
encontradas em seu território.

Também chamado apenas de Preguiça é um animal 
que faz parte da super  ordem Xenarthra, um grupo que 
apresenta como característica mais marcante a presença 
de articulações extras nas vértebras lombares e tem 
parentesco com os tatus e tamanduás. O mamífero mais 
lento do mundo consegue fazer uma proeza: observar 
todos os ângulos ao seu redor, graças a capacidade de girar 
a cabeça cerca de 270° graus, sem precisar mexer o corpo

As principais características da preguiça são: em média 
pesam 4 kg, possuem 60 cm de comprimento, a pelagem é 
densa com pelos longos, grossos e ondulados, mas na face 
apresenta pelos finos e curtos. A cor da pelagem vai variar 
dependendo da espécie sempre em volta das tonalidades 
de marrom, amarelo, branco e podendo ter a coloração 
verde quando associados a algas que podem viver em 
seus pelos. Essa coloração ajuda na camuflagem e também 
servem de alimento para lagartas de algumas espécies de 
mariposas que vivem associadas às preguiças. A cauda 
destes animais é curta e os membros superiores são sempre 
maiores que os inferiores e os dedos das mãos possuem 

longas garras. Outro efeito que o baixo metabolismo possui 
no animal, é que ficam com baixas temperaturas já que o 
sangue circula lentamente, fazendo com que permaneçam 
muitas horas sob o sol para se aquecerem. Ao todo são seis 
espécies, cinco encontradas no Brasil. 

É um animal solitário. Somente na época do acasalamento 
se vê o casal. A reprodução ocorre nas copas das árvores, 
a fêmea dá à luz ao seu filhote também na árvore. Apesar 
de monogâmicos, após a época reprodutiva, o macho 
desaparece. Nasce um único filhote já repleto de pelos, 
que poderá viver em torno de trinta e cinco anos.  No 
nascimento pesa cerca de 250 gramas e imediatamente 
ao nascer se abraça ao abdômen da mãe com suas garras.  
Após a gestação, que pode durar até seis meses, o filhote 
é amamentado por um mês, embora já se alimente de 
folhas desde a primeira semana de vida, e permanece junto 
à mãe durante os seis meses iniciais de vida, aprendendo 
as técnicas para obter comida. Em seguida, é deixado, a 
mãe busca outro local para viver, passando o filhote a viver 
sozinho. O intervalo entre partos ocorre geralmente 19 
meses. Os machos das preguiças possuem testículo interno.
 O bicho-preguiça vive pendurado nos galhos com as costas 
viradas para baixo e é difícil eles mudarem de posição. Até 
para dormir é nesta posição. A água que o organismo das 
preguiças precisa é retirada de seus alimentos e do orvalho 
contido ali, uma vez que não bebem água.

Os bichos-preguiças são animais inofensivos, não 
costumam utilizar suas garras para outros fins, uma vez que 
são animais pouco ágeis e muito lentos; características estas 
que se juntam com o hábito de dormirem de 14 a 20 horas 
por dia. Assim, recorrem à camuflagem para não serem 
percebidos por seus principais predadores: onças, algumas 
serpentes e o gavião-real. Como os filhotes são carregados 
pelas mães, em suas costas, durante aproximadamente 
os seus seis primeiros meses de vida, tal comportamento 
confere proteção adicional a estes indivíduos, mais 
vulneráveis.  A feição amigável, faz parecer que o bicho-
preguiça está sempre sorrindo, tornando-o um alvo dos 
piores predadores – os humanos. No entanto, o que fornece 
risco real para o declínio de populações de bichos-preguiça 
são as intervenções humanas, principalmente a destruição 
de habitats, a caça, e a captura para o comércio clandestino. 
Devido a isto, atualmente existem duas espécies de 
preguiça ameaçadas de extinção. É preciso preservá-las.
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Valores referente ao mês de Fevereiro de 2020

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

Sulfato de Amônio T R$ 1.250,00 R$ 1.250,00  2,72  2,72 

Ureia T R$ 1.650,00 R$ 1.700,00  3,59  3,70 

Super Simples Gr T R$ 1.180,00 R$ 1.120,00  2,57  2,43 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.430,00 R$ 1.550,00  3,11  3,37 

Nitrato de Amônio T R$ 1.290,00 R$ 1.363,00  2,80  2,96 

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

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

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

COMET 0,7 R$ 125,12 R$ 87,58

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

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

DANIMEN 300 0,25 R$ 106,00 R$ 26,50

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$ 18,50 R$ 18,50

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

KARATE 50 0,1 R$ 69,20 R$ 6,92

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

KLORPAN 1,5 R$ 31,40 R$ 47,10

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

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

FUJIMITE - FRASCO 1 LI 1,5 R$ 79,00 R$ 118,50

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

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

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

RIVAL 1 R$ 56,40 R$ 56,40

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$ 66,00 R$ 26,40

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

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$)

2016 2017 2018 2019 2020

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

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

 2019 2020

R$ US$ R$ US$

Janeiro 410,87 109,95 493,03 118,89

Fevereiro 407,70 109,58

Março 395,61 102,95

Abril 384,35 98,69

Maio 389,04 97,38

Junho 411,94 106,70

Julho 423,67 112,09

Agosto 408,74 101,61

Setembro 430,62 104,43

Outubro 421,58 103,26

Novembro 475,11 114,21

Dezembro 501,8 149,65

Média Anual 421,75 109,21 493,03 10,81

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

Média mensal do preço* de Milho

 2019 2020

R$ US$ R$ US$

Janeiro 38,91 10,41 51,07 12,3

Fevereiro 40,89 10,99

Março 39,82 10,36

Abril 36,42 9,36

Maio 34,84 8,72

Junho 38,04 9,85

Julho 37,10 9,82

Agosto 36,41 9,05

Setembro 37,64 9,12

Outubro 41,5 10,16

Novembro 44,54 10,7

Dezembro 48,15 11,71

Média Anual 39,52 10,02 51,07 12,30

Fonte: Índice Esalq/BM&F

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

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 53,83 294 224 1.727

2020 334 334

Média Mensal 273,0 266,0 222,5 100,0 41,0 14,5 4,0 42,0 95,0 140,9 334,0 190,5

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

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

2019 72 335 440 142 0 0 6 43 116 138 319 196 1807

2020 285 285

Média Mensal 275,7 289,5 293,0 82,5 9,5 31,5 3,0 47,0 89,5 180,0 311,0 105,5

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

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

2019 105 398 376 182 40 0 14 10 115 202 342 185 1969

2020 403 403

Média Mensal 284,3 296,5 272,5 117,5 38,0 0,0 7,0 44,5 114,5 244,0 385,5 207,5

Fonte: Esalq/BM&F

2020

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

O Comitê Cocapec foi até a comunidade Porteira 
da Pedra em Claraval/MG para falar sobre os 

motivos das oscilações no mercado de café em 2019. 
O diretor Saullo Faleiros esclareceu aos mais de 40 
cooperados presentes quais fatores influenciaram 
os diversos picos nas cotações no ano passado. Além 
disso, ele explicou a diferença entre os fundamentos 
e fundos de investimentos, agentes responsáveis 
por movimentar os preços nas comodities. Na 
oportunidade ainda foi discutido sobre custos de 
produção e os impactos de cada item no bolso 
do produtor. Os cooperados tiraram suas dúvidas 
gerando um importante debate sobre o tema.

Comitê Cocapec discute 
oscilações do mercado de 
café em Claraval

Novamente o Laboratório de Análises da Cocapec 
conquistou o conceito “A” em análise de folha, 

concedido pela Esalq/USP. Os selos chegaram e a partir de 
agora os laudos já estão saindo a certificação. Vale lembrar 
que além de atestar a eficiência do trabalho, a autenticação 
é exigida na apresentação dos documentos junto a 
instituições financeiras. 

A Cocapec teve o prazer em receber o Núcleo da 
Mulher da Coplana – Cooperativa Agroindustrial, da 

cidade de Jaboticalbal/SP, focada nas culturas de cana-
de-açúcar, amendoim e soja. O objetivo da visita foi trocar 
experiências em relação aos processos de gestão entre as 
duas cooperativas, e o compartilhamento de informações 
entre as instituições. As integrantes foram acompanhadas 
pelo diretor Saulo Faleiros, responsável por apresentar 
o modelo de organização e as diversas ações realizadas 
pela Cocapec. Na sequência, elas percorreram todas as 
etapas em que o café passa até chegar ao mercado e ao 
consumidor final. Vale lembrar que a Intercooperação é 
um dos princípios cooperativistas que incentiva essa ajuda 
mútua entre as instituições do sistema.

Chegou o selo Esalq/USP 2020

Praticando a Intercooperação
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