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

Envelopamento fechado. Pode ser aberto pela ECT

Ano 19  - Julho/Agosto  2020 - nº 121 - COCAPEC / CREDICOCAPEC

Mala Direta
Básica

9912250045/2010-DR/SPI

COCAPEC

Venda do Antigo 
núcleo de Pedregulho é 
aprovada em AGE Digital

Novo armazém de café começa a ser 
construído em São Tomás de Aquino





Carlos Yoshiyuki Sato
 Diretor Presidente

Estamos caminhando para o fi m de mais uma safra que transcorreu bem 
e vem confi rmando ser grande e de boa qualidade. Por ser um ano de 
bienalidade alta e com a intervenção do COVID-19, havia uma preocupação 
quanto à estruturação da cooperativa, mas adotando todos os protocolos 
de segurança não tivemos prejuízos em relação aos cuidados e agilidade no 
serviço prestado aos cooperados. 

Mesmo com as adversidades do período, foi iniciada a construção de um 
armazém de café no município de São Tomás de Aquino/MG, onde já 
possuímos uma loja. O projeto inicial compreendia o recebimento de café 
para esta safra, mas diante dos acontecimentos, as obras atrasaram e assim 
que fi nalizadas, os cooperados daquela região terão à sua disposição um 
armazém com capacidade de aproximadamente 100 mil sacas de café e 
maior agilidade na logística.

Outro importante acontecimento neste período foi a realização de uma 
Assembleia Geral Extraordinária – AGE para deliberação da venda da 
antiga unidade de Pedregulho/SP, que foi aprovada pela maioria dos votos 
e já concluída. Por conta da pandemia, a AGE precisou ser concretizada no 
formato digital, a qual mesmo com uma nova estrutura, é regulamentada por 
lei e tem validade equivalente à modalidade presencial.

Por falar em ambiente virtual, os nossos colaboradores tiveram uma 
importante iniciativa e realizaram uma Live Solidária em prol da APAE de 
Franca, tendo como atrações artísticas, os próprios funcionários. Outro detalhe 
é que a transmissão destacou a história da Cocapec, já que aconteceu no dia 
em que a cooperativa completou 35 anos. O resultado foi muito positivo em 
todos os aspectos e o objetivo principal de ajudar a instituição foi alcançado 
com muito êxito. 

É com muita satisfação que informamos a realização do Concurso de 
Qualidade Senhor Café, para mais uma vez valorizar o trabalho e a dedicação 
de nossos cooperados. O certame também precisou ser adaptadon para o 
momento atual e ganhou mais dinamismo, pois pela primeira vez iremos 
premiar separadamente os melhores cafés do Estado de São Paulo e Minas 
Gerais. Os lotes dos primeiros colocados serão protagonistas da nova série 
do Senhor Café Cápsulas – Edições, materializando assim todo o esforço dos 
nossos cafeicultores em produzir grãos especiais.

A Cocapec vem se esforçando para manter os serviços prestados aos 
associados durante a pandemia, cumprindo rigorosamente todas as 
determinações das autoridades sanitárias e decretos municipais, onde 
a cooperativa está estabelecida. Mesmo neste momento, estamos em 
constante adaptação para que possamos cumprir a nossa missão, atender as 
necessidades dos nossos cooperados e fortalecer o cooperativismo.

Com empenho e dedicação 
conseguimos atender as demandas 
dos nossos cooperados
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NEGÓCIOS

ACocapec realizou a Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), em formato digital, por conta da pandemia 
do novo coronavírus.

A pauta foi a venda do imóvel da antiga unidade da 
cooperativa na cidade de Pedregulho/SP, aprovada pela 
maioria dos cooperados participantes, sendo 70 a favor e 1 
contra. Vale ressaltar que o negócio já foi concluído.

O núcleo de 2.611 m² foi utilizado por 22 anos, até que o 
grande desenvolvimento da região criou a necessidade 
de novas estruturas, inauguradas em 2011. A mudança 
garantiu facilidade de localização, ampliação da oferta 
de serviços e, claro, a melhoria do atendimento aos 
cooperados.

Desde então, as antigas instalações foram utilizadas apenas 
como depósito de café em sacaria, mas com a implantação 
e a evolução do Sistema de Granelização, hoje mais de 98% 
do café recebido é por esse sistema e o pequeno volume 
recebido em sacaria é acondicionado na nova unidade, 
sendo assim, as instalações não estavam sendo mais 
utilizadas, pois neste local, devido às características do 
imóvel e pela sua localização em uma área urbanizada, não 
permite o recebimento de café na modalidade à granel, 
pois demandaria grandes investimentos para adequação 
ao sistema, o que seria inviável.

Além disso, por se tratar de uma construção antiga, o 
custo de manutenção e depreciação do imóvel, para sua 
conservação, o mesmo necessita de reparos e reformas, 
o que é algo comum para qualquer imóvel. Por isso, a 
proposta em vendê-lo.

A votação aconteceu através da plataforma assembleia.
curia.coop e a transmissão aconteceu pelo canal da 
Cocapec no YouTube.

Venda do antigo núcleo de Pedregulho 
é aprovada em AGE digital

 Os cooperados puderam acompanhar a 
transmissão pelo canal da Cocapec no Youtube.

A loja foi desativada com a construção 
da nova sede na cidade em 2011.
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Para garantir uma participação segura dos cooperados 
a Cocapec criou um plano estratégico dividido em várias 
etapas como: Atualização do e-mail do cooperado; 
Cadastramento do e-mail na plataforma assembleia.curia.
coop; Confi rmação do e-mail pelo cooperado, incluindo 
cadastramento de uma senha para acesso e Passo a Passo 
de Como Votar. Vale lembrar que todos esses processos 
são seguros e auditáveis para garantir a participação dos 
cooperados.

Todas essas informações foram amplamente divulgadas 
nos meios de comunicação da Cocapec e estão disponíveis 
para consulta em um espaço no site www.cocapec.com.br.

A realização de Assembleias Digitais está autorizada pela 
Medida Provisória nº 931, publicada no Diário Ofi cial da 
União em 30/03/2020 e regulamentada pela Instrução 
Normativa DREI nº 79/2020 e nº 81/2020. Diversas 
cooperativas adotaram o modelo, inclusive a OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras) e cumpriram 
com esta importante etapa da sociedade cooperativista.

A pandemia impôs mudanças em vários pontos da 
sociedade, e as instituições tiveram que se reinventar. A AGE 
Digital da Cocapec foi um exemplo disso, mesmo diferente, 
a participação de todos no ambiente cooperativista 
mantém sua importância.

A di� culdade de logística de 
recebimento de café foi um dos pontos 
para decisão de vender a unidade.
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NEGÓCIOS

O Conselho Nacional do Café (CNC) tem trabalhado 
em conjunto com a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) para buscar o melhor 

cenário para a implantação de uma reforma tributária no 
país, a qual seja justa à população e ao agronegócio.

“Hoje, tramitam três propostas de reforma tributária. A 
PEC 45, da Câmara; a PEC 110, do Senado; e o Projeto de 
Lei 3.887, do Governo Federal. Essas proposições divergem 
entre si, mas trazem uma preocupação em comum, 
que é o potencial para elevar os impostos que o agro já 
paga, inclusive o café”, explica o presidente do CNC, Silas 
Brasileiro.

Dessas três propostas, a PEC 45 é a mais debatida até o 
momento e, como se encontra, trará prejuízos à cafeicultura. 
A proposta sugere a adoção de uma alíquota única de 
25% para todos os bens e serviços, sem a possibilidade 

de qualquer benefício fi scal, eliminando os auxílios atuais 
sobre insumos e máquinas, elevando consideravelmente 
os custos de produção.

“Se a PEC 45 for aprovada como está, ela representará 
um aumento superior a 20% nos custos de produção da 
cafeicultura na maior parte do cinturão produtor. A elevação 
da carga tributária também exigirá mais capital de custeio 
e implicará perda da rentabilidade. Não podemos tornar 
o café e o agro, setor que equilibra e sustenta a balança 
comercial do Brasil nos últimos anos, impraticáveis”, 
comenta Brasileiro.

O presidente do CNC informa que a entidade é favorável à 
realização de uma reforma tributária no Brasil, mas desde 
que venha como indutora de oportunidades e empregos 
e redutora de burocracias, sem aumentar a carga de 
impostos.

CNC: Setor trabalha para evitar 
aumento de impostos na cafeicultura
CNC e CNA demonstram que propostas de reforma tributária existentes elevam custos de produção e tiram rentabilidade

Por: Assessoria De Comunicação (CNC) / Paulo André C. Kawasaki



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

“Temos trabalhado junto ao Congresso e ao Governo 
Federal para demonstrar que as três propostas existentes 
penalizam a população e o agronegócio e que não 
podem ir adiante nesse formato. Estamos realizando 
alinhamentos com as demais entidades da agropecuária e 
com parlamentares e governantes para que cheguemos a 
um texto que possibilite uma reforma justa, equilibrada e 
sem sobrecargas para o povo e ao agro, em especial o café”, 
explica.

Silas Brasileiro anota, ainda, que é fundamental que 
cafeicultores e cooperativas de produtores comuniquem, a 
seus representantes no Congresso Nacional, que a reforma 
tributária, nos moldes propostos, inviabiliza a atividade.

“Não é saudável criar tributos excessivos à população, 
principalmente ao agro, que vem sendo o fi el da balança 
comercial há tantos anos. Temos a expectativa que, com 
diálogo e fundamentação técnica, chegaremos a um 
consenso com nossos parlamentares para a defi nição da 
melhor reforma possível”, fi naliza.

Silas Brasileiro
Presidente do Conselho Nacional 

do Café - CNC.

Hoje, tramitam três propostas de 
reforma tributária. A PEC 45, da 
Câmara; a PEC 110, do Senado; e 
o Projeto de Lei 3.887, do Governo 
Federal. Essas proposições divergem 
entre si, mas trazem uma preocupação 
em comum, que é o potencial para 
elevar os impostos que o agro já paga, 
inclusive o café”, explica o presidente 
do CNC, Silas Brasileiro.

“
”
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ESPECIAL

O
s casos do novo coronavírus continuam altos 
na região e a doença ainda não deu sinais 
de desaceleração. A cidade de Franca/SP, por 
exemplo, está há semanas na fase mais restritiva 

do plano de retomada do Estado de São Paulo. 

O Comitê Covid-19 Cocapec vem acompanhando de 
perto as determinações dos órgãos responsáveis e 
está cumprindo rigorosamente todos os protocolos de 
segurança das entidades e também das gestões municipais 
nos locais onde possui unidades.

Dessa forma, em conformidade ao decreto municipal de 
Franca/SP, por um período o acesso de clientes na loja 
da matriz fi cou restrito, e o atendimento aconteceu na 
entrada, com a instalação de uma barreira para manter o 
distanciamento seguro, divisões por seguimentos, cartazes 
informativos e álcool em gel. Nos demais núcleos o ingresso 
de clientes está permitido de forma controlada, seguindo 
as determinações das autoridades locais.

Outra medida que passou a ser adotada foi a medição de 
temperatura por todos que chegam a cooperativa, como 
colaboradores, cooperados, demais clientes e motoristas. 
Vale lembrar que, em relação aos funcionários, a aferição é 
realizada novamente ao fi nal do expediente.

Por conta da safra, o fl uxo de caminhões está intenso na 
Cocapec, por isso, ações específi cas foram estabelecidas 
como um protocolo composto por 13 regras, já mencionado 
na edição anterior da Revista Cocapec. Além disso, foram 
instaladas proteções de acrílico na recepção das balanças, 
criando assim mais uma barreira para a transmissão 
do vírus, lavatórios exclusivos aos motoristas para que 
pudessem higienizar as mãos, e bebedouros. 

Vale lembrar que as demais medidas de conhecimento 
de todos como uso de máscara, álcool e gel e 
distanciamento continuam sendo praticadas. O Plano de 
Contingenciamento e outros comunicados referente a 
Covid-19 podem ser acessados pelo QR-code. 

COVID-19: Cooperativa cumpre 
rigorosamente determinações sanitárias

Bebedouros também foram instalados em locais separados 
para uso exclusivo dos caminhoneiros. 

Os motoristas ganharam um local exclusivo para 
higienização das mãos.

Barreiras de acrílico foram instaladas na balança para 
reforçar a segurança de colaboradores e caminhoneiros.
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ESPECIAL

Novo armazém de café começa a ser 
construído em São Tomás de Aquino

A
Cocapec deu início às obras de um novo 
armazém na cidade de São Tomás de Aquino/
MG. Em uma área de 4 hectares a estrutura terá 
a capacidade para armazenar 100 mil sacas e 

contará com o moderno sistema de granelização.

O vice-presidente da Cocapec, Alberto Rocchetti Netto 
fala da decisão de construir um novo armazém na cidade. 
“A região possui um grande potencial, já que possui 
aproximadamente 9 mil hectares de café e temos um 
número signifi cativo de cooperados na localidade que 
estão demandando por mais este serviço”.

Atualmente, os cooperados do município entregam sua 
produção no núcleo da cooperativa em Capetinga/MG 
e em um armazém credenciado em São Sebastião do 
Paraíso/MG e com a entrada em operação da estrutura os 
cafeicultores terão muitos benefícios em logística como 
observa Alberto. “O local defi nido, logo na entrada da 
cidade, foi estrategicamente pensado para facilitar o fl uxo 
dos caminhões trazendo mais dinamismo nos embarques 
e desembarques de café”.

A Cocapec se instalou em São Tomás de Aquino em 2018 
após pleito de um grupo de produtores que se associaram a 
cooperativa possibilitando a criação de uma loja completa 
que oferece todos os seus Serviços Integrados. 

Vale lembrar que o atendimento do núcleo permanecerá no 
mesmo local após a conclusão das obras do novo armazém, 
previstas para serem entregues até o fi nal de 2020. 

A nova unidade está sendo erguida 
em uma área de mais de 4 hectares 
localizada na entrada do município.

Estrutura para a instalação do tombador 
já está adiantada.
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Cafés dos cooperados são transformados 
em edição especial do Senhor Café

O
Senhor Café lançou recentemente a série 
especial Edições versão cápsulas produzidos 
com cafés de dois cooperados, Marcos Antônio 
de Freitas Júnior, da Fazenda Capão da Onça, 

de Pedregulho/SP; e Osmar Alves Pereira, Sítio São Judas 
Tadeu, de Ibiraci/MG. Os dois foram fi nalistas no Concurso 
de Qualidade de Café da Alta Mogiana em 2019. 

Victor Ferreira, gestor da torrefação conta mais sobre o 
objetivo da ação. “A proposta foi de valorizar o café mais 
bem classifi cado no Concurso de Qualidade através 
da industrialização do produto fi nal. Tudo isso para 
reconhecer orgulhosamente o trabalho do cooperado que 
é desenvolvido junto a cooperativa”. 

Para concretizar a ideia houve um importante trabalho de 
estudo do mercado e, após as análises, foi defi nido que a 
melhor opção seria oferecer o produto em cápsula, como 
relata Victor. “A escolha pela versão em cápsulas foi por 
vários motivos como a facilidade de produção, foco em 
um público de nicho, que é mais moderno, e que gosta de 
experimentar coisas novas”.

Foram desenvolvidas novas embalagens exclusivas, 
personalizadas com o nome do cooperado, propriedade 
e estado de origem. De acordo com a avaliação sensorial 
realizada pelos juízes no concurso no café do cooperado 
Marcos foram encontrada as seguintes características: frutas 
secas, vinhoso, cereja, passas, ameixa preta, chocolate, pera, 
doce de leite, papaia, uva, aveludado e cítrico. Já do Osmar 
os profi ssionais identifi caram sabor cítrico, caramelo, 

Marcos apresenta o resultado 
de muito trabalho e dedicação.

O cooperado Osmar Alves Pereira, de Ibiraci/MG, foi um dos 
� nalistas do Concurso de Qualidade de Café em 2019.
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chocolate, capim limão, baunilha, maracujá, corpo cremoso 
e pimenta. Ambos tiveram mais de 85 pontos na escala SCA 
(Specialty Coff ee Association).

O cooperado Marcos Antônio de Freitas Júnior, da Fazenda 
Capão da Onça, de Pedregulho/SP, é a quarta geração de 
uma família de cafeicultores, e fala da emoção em ver o 
seu trabalho materializado. “É muito importante o suporte 
da cooperativa, juntamente com o agrônomo, para que o 
cooperado tenha condições de produzir cafés de qualidade. 
E é muito gratifi cante para a nossa fazenda fazer parte do 
primeiro Senhor Café Edições”.

Este sentimento também é compartilhado por Osmar 
Alves Pereira, do Sítio São Judas Tadeu, em Ibiraci/MG que 
também sempre buscou a excelência em seu trabalho. “Ter 
a cápsula com o meu nome é uma emoção muito grande, 
porque agora, com o trabalho da Cocapec, todas as pessoas 
podem conhecer o nosso café”.

Para mostrar a origem do produto foram produzidos dois 
vídeos, uma de cada cooperado, contando as histórias, a 
relação com a cafeicultura e como é a rotina e os cuidados 
com os grãos que os tornaram especiais. Assista através do 
QR-code disponível na página, ou pelo canal da Cocapec 
no Youtube e também no Instagram @cocapecaltamogina, 
buscando pelo IGTV. 

De acordo com Victor a edição especial teve uma excelente 
aceitação no mercado e já sinaliza a continuidade do 
projeto. “Os consumidores receberam muito bem o 
produto, e a nossa intensão é fazer isso anualmente. Dessa 
forma, damos destaque produtor, a Cocapec e ao Senhor 
Café, pois são poucas as empresas que fazem a edição 
limitada e isso coloca a marca em outro patamar” fi naliza.

As cápsulas Senhor Café Edições podem ser adquiridas nas 
lojas Cocapec e também pelo site: 
www.senhorcafe.com.br

O apoio técnico da Cocapec foi fundamental para que a Fazenda 
Capão da Onça pudesse conquistar a excelência. 

Marcos Antônio de Freitas Júnior, de Pedregulho/SP, admira 
seu café transformado em cápsula.

Sr. Osmar compartilha o bom resultado da sua lavoura 
com a assistência técnica da Cocapec.  

A embalagem é personalizada e 
vem com o nome do cooperado 
e da propriedade.
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CAPA

Com intuito de valorizar os cooperados na busca 
pela excelência, a Cocapec lançou o Concurso de 

Qualidade Senhor Café 2020. O evento é exclusivo para 
os cooperados e premiará os três primeiros colocados dos 
Estados de São Paulo e de Minas Gerais separadamente.
Por conta da pandemia do novo coronavírus o formato 
precisou ser adaptado e se tornou mais dinâmico. As 
etapas poderão ser acompanhadas através dos canais 
digitais, assim como a premiação, que será totalmente 
online. “O cenário atual nos impôs diversas mudanças, 
mas o que não alterou foi a nossa necessidade de 
celebrar os produtores que se dedicam a cada ciclo para 
produzirem grãos diferenciados, por isso a cooperativa 
fará um Concurso diferente mas com a mesma essência 
de valorização deste trabalho”, relata Saulo de Carvalho 
Faleiros, diretor secretário da Cocapec. 

Outra novidade é que este ano serão premiados 6 
cooperados, sendo 3 de cada Estado da área de atuação 
da Cocapec (São Paulo e Minas Gerais). Os terceiros 
colocados terão um ágio de 50%; os segundos 75% e os 

vencedores de 100%, de acordo com as especifi cações do 
Regulamento, além de ter seus cafés transformados na 
versão especial do Senhor Café Cápsulas - Edições, com 
embalagens exclusivas trazendo o nome do produtor e 
da propriedade. O gestor da torrefação Victor Alexandre 
Ferreira explica a importância da industrialização dos 
cafés campeões “Já tivemos a primeira experiência com 

Concurso de Qualidade Senhor Café 
premiará os melhores cafés da Cocapec
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a série Edições com dois participantes do concurso do 
ano passado, e o resultado foi excelente. E esperamos 
ainda mais sucesso neste novo formato de disputa, que 
é a forma de agradecimento ao cooperado por confi ar 
sempre na Cocapec em todas as fases do seu cultivo”. 
Serão ao todo 3 etapas para a escolha dos melhores cafés 
da Cocapec:

1ª – Inscrições: Que acontecem de 18/09 a 09/10  
através da fi cha de inscrição que deve ser devidamente 
preenchida e entregue em uma das unidades da Cocapec 
até a data limite. 

2ª – Auditoria: A Auditoria Interna da cooperativa 
será a responsável pela verifi cação dos lotes inscritos e o 
trabalho será realizado no dia 13 de outubro. 

3ª - Juri e Seleção:  O julgamento das amostras será 
no dia 24 de outubro utilizando a metodologia da SCA, 
e será realizado no laboratório de cafés especiais da 
Cocapec, com o acompanhamento de um juiz principal 
que coordenará as análises e validará os resultados. 

Todas as fases terão ampla cobertura nos meios de 
comunicação da cooperativa (site, revista, WhatsApp 
e redes sociais) para que os cooperados possam 
acompanhar todos os processos, garantindo idoneidade 
e transparência ao certame.

Vale lembrar que os lotes concorrerão em uma 
categoria única preparados por via seca (café natural) 
exclusivamente da espécie “Coff ea Arábica” safra 
2020/2021, com até 25% de catação e teor de umidade 
entre 11 e 12%.

Os vencedores serão conhecidos no dia 14 de novembro 
em uma cerimônia digital que promete muitas surpresas.

O Regulamento completo está disponível no site 
Cocapec e  através do QR-Code desta matéria. 

“O evento é exclusivo para 
os cooperados e premiará os 
três primeiros colocados dos 
Estados de São Paulo e de 
Minas Gerais separadamente.”

“Todas as fases terão ampla 
cobertura nos meios de 
comunicação da cooperativa”

“

“

”

”
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TÉCNICA

Clima é propício para o 
aparecimento da Leprose

ALeprose é uma doença provocada pelo vírus da 
mancha anular, transmitido pelo Ácaro da leprose, 
Brevipalpus phoenicis, que pode incidir em folhas, 

ramos e frutos do cafeeiro. Nos últimos anos, os ataques 
da mancha anular têm se tornado importante nas regiões 
cafeeiras, principalmente em anos mais secos e quentes. 

Os primeiros sintomas da infecção aparecem na 
folhagem, caracterizados por manchas cloróticas, sendo 
lesões translúcidas circulares ou acompanhando as 
nervuras,geralmente inicia-se nas folhas internas da planta, 
assim sendo as mais atacadas, por se tratar de um o vírus 
pouco sistêmico, depende de transmissão pelas picadas do 
ácaro. 

Nos frutos os sintomas são manchas amareladas em 
forma de anéis ou irregularidades deprimidas e, nos frutos 
maduros descolorações na casca, de forma circular. Em 
alguns casos, se tem encontrado sintomas diferenciados 

nos frutos, com lesões pequenas e em grande número por 
fruto. Estas também fi cam de cor marrom e, ao se juntarem, 
chegam a tomar grande parte da superfície do fruto, 
acelerando a secagem da sua casca.

Essa doença pode causar queda prematura das folhas, 
podendo reduzir signifi cativamente a fotossíntese das 
plantas, assim resultando em queda na produtividade 
do cafeeiro. Além disso, pode ocorrer também queda 
prematura de frutos, acarretando em aumento do café de 
varrição. Contudo devemos destacar, que os ferimentos 
causados pelo ácaro podem servir como porta de entrada 
de microrganismos que afetam a qualidade do café. Por 

Leprose começando nas folhas mais velhas, e 
geralmente internas da planta.

Manchas cloróticas, sendo lesões translúcidas 
acompanhando as nervuras.

Murilo Duarte / Analista Técnico Cocapec
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isso, é importante estar atento aos sintomas causados por 
essa doença, para que seja realizado o controle adequado 
do ácaro vetor do vírus.

Segundo Reis et al. (2004), o controle do ácaro da mancha 
anular deve ser feito em função da incidência da doença 
e não do número de ácaros. Caso seja constatada a 
incidência da mancha anular, recomendam-se duas 
aplicações de acaricidas seletivos aos ácaros predadores. 
A primeira aplicação deve ser feita após a colheita dos 
frutos, época em que o cafeeiro fi ca mais desfolhado, o 
que facilita a penetração da calda de pulverização nas 
partes mais internas das plantas. A segunda aplicação deve 
ser feita logo após o aparecimento dos frutos no estágio 
chumbinho, pois os ácaros se dirigem para os frutos para se 
alimentar e colocar ovos na região da coroa. 

Sintomas da leprose em frutos de café em 
estágio de maturação, apresentando manchas 
irregulares deprimidas 

REIS, P. R.; PEDRO NETO, M.; FRANCO, R. A.; TEODORO, 
A. V. Controle de Brevipalpusphoenicis (Geijskes, 
1939) e Oligonychusilicis (McGregor, 1917) (Acari: 
Tenuipalpidae) em cafeeiro e o impacto sobre ácaros 
benéfi cos. I - Abamectin e Emamectin. Ciência e 
Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 2, p. 271-283, 2004.

Boari, Alessandra de Jesus Mancha anular do cafeeiro 
(Coff eringspotvirus – CoRSV) / Alessandra de Jesus 
Boari. - Belém, PA : Embrapa Amazônia Oriental, 2011. 
43 p. : il. ; 21 cm. - (Documentos / Embrapa Amazônia 
Oriental, ISSN 1983- 0513 ; 369). 1. Café. 2. Doença. 3. 
Vírus. I. Título. II. Série

O controle do ácaro transmissor da mancha anular 
depende desta primeira aplicação do acaricida 

entre a colheita e a � orada.
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SOCIAL

As comemorações dos 35 Anos da Cocapec foram 
encerradas em grande estilo pela Live Solidária dos 

Colaboradores, formato que ganhou popularidade durante 
a pandemia. A iniciativa teve objetivo de conseguir 
doações para APAE de Franca e a oportunidade mostrar 
diversos talentos musicais do quadro de funcionários da 
cooperativa.

Em mais de 3 horas de apresentação, transmitida pelo canal 
da Cocapec no Youtube, os colaboradores emocionaram, 
divertiram e fi zeram todo mundo cantar e dançar em casa.

Quem abriu as apresentações com o astral lá em cima foi 
a dupla Léo & Vinícius. Na sequência, o colaborador do 
núcleo de Cristais Paulista,Rafael Mateus animou a galera 
com um repertório cheio de sucessos atuais acompanhado 
de Caique Clausing do núcleo de Ibiraci, na bateria.

Em seguida, subiu ao palco Murilo Nunes, que trabalha no 
armazém de insumos, e fez todo mundo se emocionar com 
um sertanejo romântico e o famoso modão.

O técnico de segurança do trabalho, Zaqueu Paulo, 
proporcionou um momento de refl exão fazendo todos se 
emocionarem com um bonito discurso, e completou com a 

Live Solidária dos Colaboradores 
arrecada doações para APAE de Franca

A dupla Léo&Vinícius, composta por colaboradores da 
Credicocapec e Cocapec, respectivamente, encerraram 

a apresentação em alto astral.

Rafael Mateus, do núcleo de Cristais 
Paulista/SP, agitou ao som de grandes 

sucessos da atualidade.
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apresentação de 3 canções com mensagens positivas.
Fechando com chave de ouro, a dupla Léo & Vinícius voltou 
para um show completo. Os rapazes interpretaram grandes 
sucessos da música sertaneja fazendo todo mundo se 
divertir.

Em referência aos 35 Anos da Cocapec foram exibidos 
vídeos que contaram um pouco da história, ações, serviços 
da cooperativa. Além disso as marcas Café Cocapec, Tulha 
Velha e linha Senhor Café, também foram apresentadas, e 
ainda teve a participação da promotora Mônica Bisanha 
servindo café aos artistas no intervalo das apresentações. 

Sobre as doações o público teve diversas opções para ajudar 
a APAE Franca, e todas as colaborações foram divulgadas 
durante a transmissão em agradecimento. Ao todo foram 
arrecadados R$ 5.330,00; R$ 1.000,00 em produtos de 
limpeza; 23 cestas básicas e 7 sacas de café.

A Cocapec parabeniza a todos os colaboradores que 
participaram do projeto e também a todos que doaram. 

Caique Clausing, do núcleo de Ibiraci, 
mandou bem na bateria e percussão. 

A apresentação foi de Murilo Andrade, 
do setor de comunicação, que interagiu 

com os espectadores e com os artistas. 

Zaqueu Paulo, Técnico de Segurança do 
Trabalho, emocionou a todos com sua 

mensagem de paz. 

Murilo Nunes, do armazém de insumos, 
encantou os corações apaixonados com 

um repertório romântico.
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PRODUÇÃO ANIMAL

Leishmaniose Visceral Canina  
Preocupação no Brasil 

ALeishmaniose Visceral é uma zoonose causada pelo 
protozoário (Leishmania infantum) o que signifi ca 
que afeta tanto os humanos quanto os cães. Existem 

dois tipos: a tegumentar e a visceral. A Leishmaniose 
Visceral Canina (LVC) ou Calazar é uma infecção parasitária 
que prejudica o sistema imunológico dos cães e o contágio 
se dá por meio da picada do mosquito palha contaminado. 

Anualmente, o Calazar infecta aproximadamente mais de 
três mil pessoas, e uma quantidade incontável de cães. 
Para cada pessoa infectada, estima-se que 200 animais são 
infectados.

Ao contrário do que muitos pensam, não são só os cães e 
os humanos que podem ser infectados com o Calazar, mas 
outros animais domésticos e silvestres também.

Ele ataca as células do sistema imunológico do animal, se 
propagando posteriormente até atingir órgãos como pele, 
fígado, rins, medula óssea e baço.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 
São Paulo – CRMV-SP, em seu informativo nº 78, de Maio 
2020, enfatiza que a incidência da leishmaniose visceral 
em humanos e em cães tem sido uma preocupação no 
Brasil. Em fevereiro, foram confi rmados dois novos casos 
em humanos em Dracena/SP, sendo que uma das vítimas 
morreu em decorrência da doença.

Em 2019, o Ministério da Saúde contabilizou 2.266 casos 
da doença em humanos, sendo que o número de mortes 
ainda está em apuração. No Estado de São Pulo, 85 pessoas 
foram infectadas no ano passado, das quais 10 foram a 

óbito. Os dados ofi ciais não dispõem da incidência em cães, 
reservatórios da doençaem zonas urbanas – enquanto em 
áreas verdes os reservatórios são espécies de roedores, 
marsupiais e pequenos mamíferos. 

A Leishmaniose Visceral é uma doença negligenciada. É 
uma endemia em 76 países e, no continente americano, a 
zoonose é descrita em pelo menos 12. Na América Latina, 
90% dos casos ocorrem no Brasil.

Segundo o médico veterinário Mário Ramos de Paula e 
Silva, membro da Comissão Técnica de Saúde Pública 
Veterinária do CRMV-SP, referindo sobre a conscientização 
da população quanto à necessidade de manter quintais 
livres de folhas, fezes dos animais e outros resíduos, bem 
como a limpeza de galinheiros e chiqueiros, caso haja 

Por: Paulo  Correia/ 
Médico Veterinário 
Uniagro/Cocapec 
 Mestre em medicina 
veterinária e professor 
universitário
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criação. Importante informar que o mosquito palha é o 
vetor que se prolifera em ambientes com matéria orgânica.

O tratamento de cães com LVC não se confi gura como 
uma medida de saúde pública para controle da doença. 
Em prol da saúde pública, é preciso que haja compreensão 
de que, atualmente, a eutanásia ainda é a única alternativa 
em situações nas quais o animal não pode ser tratado com 
produto registrado no Ministério da Agricultura.

O mercado dispõe da vacina contra a Leishmaniose Visceral 
canina. Antes da imunização, é preciso fazer a sorologia 
para ver se o animal não é reagente para a doença. Antes 
de qualquer decisão, em caso de dúvidas, converse com o 
médico-veterinário do seu animal.

A Leishmaniose Visceral é 
uma doença negligenciada. 
É uma endemia em 76 países 
e, no continente americano, 
a zoonose é descrita em 
pelo menos 12. Na América 
Latina, 90% dos casos 
ocorrem no Brasil.

“
”
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Valores referente ao mês de Setembro de 2020

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

Sulfato de Amônio T R$ 1.400,00 R$ 1.400,00  2,59  2,59 

Ureia T R$ 1.930,00 R$ 2.100,00  3,57  3,89 

Super Simples Gr T R$ 1.200,00 R$ 1.200,00  2,22  2,22 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.600,00 R$ 1.700,00  2,96  3,15 

Nitrato de Amônio T R$ 1.380,00 R$ 1.450,00  2,56  2,69 

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$ 975,00 R$ 9,75

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

ALTO 100 0,7 R$ 60,00 R$ 42,00

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

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

ASSIST 1 R$ 17,50 R$ 17,50

AUREO 2 R$ 17,75 R$ 35,50

AURORA 400 CE 0,1 R$ 451,00 R$ 45,10

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

CANTUS 0,15 R$ 500,00 R$ 75,00

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

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

COMET 0,7 R$ 118,00 R$ 82,60

CUPROZEB 2,25 R$ 32,48 R$ 73,08

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$ 18,16 R$ 81,72

ENVIDOR 0,3 R$ 420,00 R$ 126,00

ETHREL 0,8 R$ 236,50 R$ 189,20

FASTAC 0,22 R$ 49,00 R$ 10,78

FLUMIZIN 0,1 R$ 384,00 R$ 38,40

GALIGAM 4 R$ 81,25 R$ 325,00

GOAL 4 R$ 81,25 R$ 325,00

GRAMOXONE 1,75 R$ 18,00 R$ 31,50

IHAROL 1 R$ 17,50 R$ 17,50

IMPACT 5 R$ 31,10 R$ 155,50

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

KASUMIN 1,5 R$ 79,00 R$ 118,50

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$ 36,80 R$ 36,80

NOMOLT 0,25 R$ 151,00 R$ 37,75

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$ 70,00 R$ 105,00

FUJIMITE - FRASCO 1 LI 1,5 R$ 70,00 R$ 105,00

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

PREMIER WG 1 R$ 130,00 R$ 130,00

PRIORI XTRA 0,5 R$ 118,40 R$ 59,20

REDSHIELD 1,3 R$ 60,00 R$ 78,00

RIMON 0,3 R$ 122,00 R$ 36,60

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

ROUNDUP MAIS 480 2,3 R$ 18,05 R$ 41,52

ROUNDUP WG 3 R$ 28,40 R$ 85,20

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

SELECT 0,4 R$ 60,40 R$ 24,16

SPHERE MAX 0,4 R$ 228,00 R$ 91,20

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$ 37,50 R$ 56,25

VERDADERO WG 1 R$ 338,50 R$ 338,50

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

ZAPP QI 3 R$ 17,50 R$ 52,50
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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 407,70 109,58 481,90 110,85

Março 395,61 102,95 556,28 113,72

Abril 384,35 98,69 585,55 109,76

Maio 389,04 97,38 574,15 101,82

Junho 411,94 106,70 483,24 93,00

Julho 423,67 112,09 505,97 95,89

Agosto 408,74 101,61 578,84 106,03

Setembro 430,62 104,43

Outubro 421,58 103,26

Novembro 475,11 114,21

Dezembro 501,8 149,65

Média Anual 421,75 109,21 532,37 106,25

*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 51,69 11,89

Março 39,82 10,36 57,41 11,73

Abril 36,42 9,36 52,92 9,25

Maio 34,84 8,72 50,11 8,89

Junho 38,04 9,85 47,75 9,19

Julho 37,10 9,82 49,7 9,41

Agosto 36,41 9,05 56,62 10,36

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 52,16 10,38

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 334 345 161 28 33 1 0 5 907

Média Mensal 273,0 292,3 202,0 76,0 38,3 10,0 2,7 29,7 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 285 389 176 28 34 11 6 5 934

Média Mensal 275,7 322,7 254,0 64,3 17,7 24,7 4,0 33,0 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 403 373 85 43 31 0 0 4 939

Média Mensal 284,3 322,0 210,0 92,7 35,7 0,0 4,7 31,0 114,5 244,0 385,5 207,5

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)



CURTAS

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

CURTAS

CURTAS

Os produtores rurais têm até 30 de setembro 
para entregar a Declaração do Imposto sobre 

a Propriedade Territorial Rural (DITR), referente ao 
exercício de 2020. As regras para a apresentação 
da DITR foram publicadas na Instrução Normativa 
(IN) nº 1.967/2020. A DITR deve ser elaborada por 
meio do Programa ITR 2020, disponível no site da 
Receita Federal. A primeira quota ou quota única 
do pagamento tem vencimento no dia 30 de 
setembro. As demais parcelas vencem no último 
dia útil de cada mês subsequente, acrescida de 
juros. Fonte: CNA

Se Liga Cooperado. 
Prazo para fazer a DITR 
é 30 de setembro

ACocapec renovou por mais dois anos 
a certifi cação da UTZ nos armazéns de 

Ibiraci/MG e Pedregulho/SP. Dessa forma, os 
cooperados que possuem cafés certifi cados 
pela entidade podem armazenar cafés nos dois 
locais mantendo o selo. A auditoria avaliou 
diversos itens relacionados aos procedimentos 
de qualidade e as normas e de segurança 
tanto dos processos realizados, quanto para os 
colaboradores, e atestou que a Cocapec segue 
rigorosamente as regras da UTZ. 

Cooperativa renova 
certificação UTZ por 
mais 2 anos
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