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O ano de 2020 ficará registrado na história para sempre. Em seu início, já sinalizava um 
ano promissor, especialmente para a cafeicultura, apontando uma grande colheita 
e aspectos climáticos favoráveis. Diante disto, a Cocapec se preparou para receber 
tal volume e realizou seu planejamento para que tudo transcorresse dentro da sua 
normalidade. 

O que ninguém imaginava era que uma doença misteriosa com aparição no final de 
2019 na China, se alastraria pelo mundo e impactaria de forma definitiva a vida de 
todos. O crescente número de casos fez com que a Organização Mundial da Saúde – 
OMS decretasse calamidade pública em decorrência da pandemia COVID-19 e que as 
pessoas ficassem em isolamento social, o que criou um cenário de incertezas, tanto 
no âmbito da saúde, quanto na economia. 

Para nós cafeicultores foi ainda mais complicado, pois nos preparávamos para 
iniciar a colheita desta safra grandiosa e que demandaria um esforço maior de 
todos. A cooperativa então, de maneira sensata, criou um comitê para acompanhar 
minuciosamente as ações das autoridades, replicando as determinações para cumprir 
com todas as medidas preventivas quanto à disseminação do vírus, estimando a 
continuidade de suas atividades, mesmo que de forma diferente e protegendo seus 
cooperados, colaboradores, clientes e fornecedores, para conclusão de mais uma 
safra com êxito.

Dessa forma, tanto a Cocapec quanto seus cooperados enfrentaram essa adversidade 
de forma exemplar, adaptando se rapidamente à nova realidade, e tendo como 
resultado uma safra extremamente satisfatória, com o processo de recebimento 
de café fluindo normalmente, mesmo com o grande volume de grãos recebidos. 
Novamente, o planejamento e os investimentos realizados nos anos anteriores 
se mostraram assertivos, pois em um momento de crise como este, conseguimos 
superar as dificuldades e conquistarmos resultados bastante expressivos tanto em 
termos de quantidade, como de qualidade.

Além do excelente desempenho na safra, a cooperativa conseguiu ainda diversas 
realizações em meio a tudo isso, como, a realização de uma Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE para venda da antiga unidade de Pedregulho/SP, início das obras 
do novo armazém em São Tomás de Aquino/MG, manutenção do conceito “A” em 
folha pelo laboratório de análises, convênio com o Banco do Brasil na Esteira BB Agro, 
realização do Concurso de Qualidade de Café Senhor Café, e muitos outros. 

Em 2020, também comemoramos nossos 35 anos, algo que, para uma empresa, é 
bastante significativo. Enfrentamos momentos difíceis, porém, trabalhamos muito 
e com o esforço conjunto de todos os cooperados, seus familiares, colaboradores, 
clientes e fornecedores, conseguimos obter grandes conquistas e bons resultados 
durante todos esses anos. Devemos nos orgulhar desta história, pois a Cocapec é com 
certeza, uma das mais bem sucedidas cooperativas do país e está sempre em busca 
de reinvenção, novas estratégias e superação.

Em nome de toda a Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal, desejo a todos um excelente final de ano e agradeço novamente pela confiança 
depositada na nossa gestão e na nossa cooperativa. Os desafios continuam, mas 
tenho a certeza de que com a força do cooperativismo e as bênçãos de Deus, teremos 
um 2021 muito melhor. 

No ano da reinvenção a cooperativa 
cumpre o seu papel
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O  ano de 2020 começou com grandes 
expectativas na Cocapec, com a 
cooperativa completando 35 anos de 

fundação e uma grande safra para comemorar. 
No entanto, veio a pandemia do novo coronavírus 
que assombrou o mundo, gerando inseguranças e 
incertezas, impactando a vida e a rotina de todos. 
Porém, o cenário exigiu ações rápidas, o que 
estimulou a criatividade, inovação e a reinvenção 
de processos, e com isso a Cocapec conseguiu 
manter e aprimorar seus serviços e projetos. E é 
tudo isso que vamos relembrar a seguir.

Ações comerciais

Os primeiros meses foram marcados por diversas 
oportunidades comerciais com as campanhas 
Super Troca Flex, focada em defensivos agrícolas; 
ICMS SP que incentivou a utilização do crédito 
para aquisição de máquinas e implementos; e 
o Esquenta Simcafé, com ofertas e condições 
antecipadas do evento que aconteceria em abril. 

Retrospectiva Cocapec 2020
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Encontro de Mulheres

13º Encontro de Mulheres Cooperativistas, teve 
o apoio do SicoobCredicocapec, aconteceu 
em março, tomando todos os cuidados em 
relação a Covid-19 estipulados até o momento. 
Comandadas por Lara Campos, as mulheres foram 
convidadas a Florescer, através de atividades e 
dinâmicas, que estimularam a gratidão, reflexão 
e iniciativa.O ponto alto foi quando elas tiveram 
que criar uma cooperativa ideal, incluindo missão 
e valores.

Visita do Secretário Gustavo Junqueira

O Secretário de Agricultura do Estado de São 
Paulo, Gustavo Junqueira, realizou uma visita na 
Cocapec, antes da pandemia, com uma grande 
comitiva formada por autoridades políticas 
e lideranças da cafeicultura, como Vanúsia 
Nogueira, diretora da BSCA. Em uma conversa 
muito produtiva com a diretoria da Cocapec o 
grupo falou da importância da cafeicultura para 
o Estado de São Paulo. Em seguida, o Secretário 
e os demais conheceram as dependências da 
cooperativa.

Esteira BB Agro

A Cocapec e o Banco do Brasil oficializaram o 
convênio Esteira BB Agro, e com isso, a cooperativa 
passou a administrar todas as solicitações de 
financiamento de máquinas e implementos, 
feitas pelos cooperados correntistas da instituição 
financeira, reunindo todas as informações, 
documentos, e acompanhando todas as fases do 
processo até a sua conclusão. 

AGO e Comitês pré-AGO

Também realizados em março, e com as 
precauções de segurança em relação ao novo 
coronavírus, a Assembleia Geral Ordinária e a 
rodada de Comitês Pré-AGO cumpriram seus 
objetivos de detalhar os resultados da cooperativa 
no exercício de 2019. As contas foram aprovadas 
pela maioria de votos e um novo Conselho Fiscal 
foi eleito com o mandato de um ano. 
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Criação Comitê Cocapec 
Contra a Covid-19
Com a declaração da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) de que o mundo vivia uma pandemia, 
todas as esferas de Governo começaram a 
emitir determinações em relação a segurança 
e adotaram medidas restritivas para conter a 
disseminação do vírus. Com isso, um comitê de 
crise foi instituído na Cocapec para analisar os 
inúmeros decretos e traçar um plano de ação. Vale 
ressaltar que o Comitê Cocapec Contra a Covid-19 
permanece ativo e atuante.

Ações de combate à pandemia
Foram inúmeras medidas tomadas com base nos 
decretos das autoridades, como o uso obrigatório 
de máscara por todos que estão na cooperativa, 
álcool em gel em vários pontos, marcações 
no chão e outros dispositivos para manter o 
distanciamento mínimo de 2 metros, medição 
de temperatura em todas as pessoas, acesso 
controlado nas dependências, algumas unidade 
inclusive ficaram por um tempo sem poder fazer 
atendimento dentro das lojas. Por um período 
também o horário de funcionamento foi reduzido 
e priorizado os canais online para executar as 
demandas, tudo para reduzir a circulação de 
pessoas. Outra ação foi a antecipação de férias de 
colaboradores, e os que fazem parte do grupo de 
risco foram afastados, o modelo de home office 
foi adotado para parte dos funcionários e reunião 
online virou uma realidade. Todas as medidas 
foram amplamente divulgadas nos meios de 
comunicação da Cocapec, com a elaboração de 
informativos digitais, impressos e audiovisuais. 

Cancelamento Simcafé
Marcado para acontecer entre os dias 6 e 8 de 
abril o Simcafé, maior evento da cafeicultura da 
Alta Mogiana, foi cancelado por conta do novo 
coronavírus. O evento estava totalmente pronto, 
e a sua divulgação estava se intensificando. Em 
uma decisão sensata, a comissão organizadora 
definiu pela não realização que ficou marcada 
para acontecer em 2021.
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Interesse pela Comunidade
Diversas inciativas sociais foram realizadas pela 
Cocapec no ano. O destaque foi para o Drive-
thru Solidário Mais Café, que teve o apoio do 
SicoobCredicocapec, e que fez parte das ações 
do Dia de Cooperar. Foram arrecadas mais de 2 
toneladas de alimentos e produtos de higiene e 
limpeza que foram doados a diversas entidades 
como a Cooperativa de Trabalho de Catadores de 
Materiais de Franca (Cooperfran), praticando assim 
o princípio cooperativista da Intercooperção. Em 
conjunto com a Acif e Magazine Luiza, a Cocapec 
doou 2 mil teste de Covid-19 para o sistema 
público de saúde de Franca/SP. Através da marca 
Tulha Velha a cooperativa apoiou diversas Lives 
musicais de artistas locais, que tiveram o objetivo 
de arrecadar produtos e reverter para famílias 
necessitadas. 

Pavimentação da 
unidade de Pedregulho
O núcleo de Pedregulho/SP foi totalmente 
recapeado, substituindo o pavimento antigo 
que apresentava problema. A melhoria foi uma 
solicitação dos cooperados da região e atendida 
pela gestão da cooperativa juntamente com 
o Conselho de Administração. Dessa forma, o 
transito de caminhões, principalmente na área de 
embarque, ficou mais rápida e segura.

Safra 2020
A colheita coincidiu com o período de aumento de 
casos de Covid-19, e criou um cenário de incertezas 
tanto na cooperativa quanto nos produtores. 
Rapidamente todos tomaram medidas de 
prevenção para que os trabalhos seguissem de 
maneira segura. A Cocapec divulgou as inúmeras 
Cartilhas com recomendações de medidas 
preventivas, destaque para a da Subsecretaria de 
Inspeção do Trabalho, divisão da Secretaria do 
Trabalho, que faz parte do Ministério da Economia. 
Além disso, a cooperativa criou um protocolo 
de recebimento da safra contendo 13 regras, 
que foram rigorosamente cumpridas por todos. 
Dessa maneira, a colheita transcorreu dentro 
da normalidade, inclusive na cooperativa, que 
manteve o fluxo ágil e seguro de recebimento, e 
todos que enviaram seus cafés nos seus armazéns 
foram atendidos.



ESPECIAL

10 R E V I S T A  C O C A P E C  -  N O V / D E Z  2 0 2 0

Cocapec 35 Anos
A comemoração principal dos 35 Anos da Cocapec 
estava marcada para acontecer no Simcafé, com a 
apresentação do músico Mazinho Quevedo. Mas 
com a mudança do cenário a celebração desta data 
tão importante precisou ser adaptada. Com isso, a 
história da cooperativa foi contada no Instagram @
cocapecaltamogiana e no site. Foram realizadas 35 
publicações, representando cada ano, sendo uma 
por dia, até 11 de julho, data da fundação. Dessa 
forma, foi possível relembrar fatos marcantes, 
evolução dos serviços e momentos importantes 
de toda essa trajetória. Semanalmente também 
foram divulgados vídeos, enviados também via 
Whatsapp, abordando diversos temas como 
cooperativismo e Serviços Integrados. No grande 
dia, foi realizada uma Live Solidária, transmitida 
via YouTube, em que as atrações musicais foram 
os próprios colaboradores. Todas as arrecadações, 
incluindo sacas de café, foram revertidas a APAE 
Franca. A edição do período da Revista Cocapec 
trouxe como matéria de capa toda a história da 
cooperativa permitindo que muitos revisitassem 
ou conhecessem a trajetória de uma das melhores 
cooperativas de café do Brasil. 

AGE digital
A Assembleia Geral Extraordinária, para a venda 
do antigo núcleo de Pedregulho/SP, foi totalmente 
digital. O formato foi autorizado pela Medida 
Provisória nº 931 e regulamentada pela Instrução 
Normativa DREI nº 79/2020 e nº 81/2020. A 
venda foi aprovada pela maioria de votos e já foi 
concluída. Todas as instruções para a participação 
da AGE online foram amplamente divulgadas 
pelos canais de comunicação da Cocapec. 

Novo armazém em 
São Tomás de Aquino/MG
Foram iniciadas as obras da nova unidade na 
cidade de São Tomás de Aquino/MG. Construída 
em uma área de 4 hectares, após a conclusão a 
estrutura terá capacidade de armazenar 100 mil 
sacas e contará com o sistema de granelização. 
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Concurso de 
Qualidade Senhor Café 2020
Para valorizar ainda mais o trabalho dos 
cooperados, o Concurso de Qualidade Senhor 
Café foi totalmente reformulado. A primeira 
mudança foi dividir a classificação por Estado, 
premiando os 3 melhores de Minas Gerais e 3 
melhores de São Paulo. Os campeões foram 
revelados em  cerimônia totalmente online de 
uma maneira dinâmica e inovadora. Veja mais 
detalhes do Concurso na matéria de capa desta 
editoria na página 18. 

Pesquisa de Satisfação
O 3º Ciclo do Índice de Satisfação Cocapec foi 
realizado exclusivamente digital. O questionário 
foi enviado diretamente ao cooperado via 
Whatsapp e também disponibilizado na área 
restrita do site. Novamente os cooperados 
tiveram a oportunidade de avaliar os serviços 
prestados e dar sugestões de melhoria. 
As informações auxiliam na definição de 
estratégias de aprimoramento da Cocapec 
como um todo. Os dados estão em apuração e 
serão divulgados em breve. 

Como foi possível observar, mesmo com 
toda a mudança no cenário global a Cocapec 
conseguiu manter suas atividades e concretizar 
diversas realizações. O que a principio era um 
grande problema a cooperativa transformou 
em oportunidade, e dessa forma cumprir sua 
missão “Atender com eficiência competitiva às 
necessidades dos cooperados, promovendo 
o desenvolvimento da cafeicultura da região, 
através do cooperativismo, buscando a 
sustentabilidade econômica, social e ambiental”.
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Laboratório Cocapec 
é “CONCEITO A”

N ovamente a eficiência do laboratório de análises   
da Cocapec foi reconhecida pela Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP). A 

instituição concedeu o conceito “A” pela qualidade do 
trabalho da cooperativa referente a tecidos vegetais (folha), 
e com isso o uso da certificação máxima da entidade foi 
renovada para mais um ano. 

O objetivo da verificação efetuada pela Esalq/USP é 
acompanhar o desempenho dos laboratórios credenciados 
e garantir que os resultados emitidos por eles sejam 
confiáveis ao produtor, pois só com a análise foliar é possível 
observar a movimentação dos nutrientes, e verificar se eles 
são transportados até as folhas e frutos. Lembre-se que 
este procedimento é complementar à análise de solo. 

Após a entrada da amostra no laboratório o laudo é emitido 
em até 5 dias úteis, prazo considerado excelente e alinhado 
a necessidade de cooperados e cliente que, juntamente 
com seus agrônomos, possuem as informações necessárias 
para a tomada de decisão. 

A estrutura moderna, e em constante aprimoramento, 
alinhada a uma equipe capacitada, contribuem para que o 
laboratório da Cocapec seja um dos mais eficientes do país. 

Novidade chegando
A partir do dia 11 de janeiro de 2021, entrará em 
funcionamento o novo sistema do laboratório 
visando mais agilidade e conforto para quem utiliza 
este serviço da Cocapec. Em um ambiente virtual, 
que poderá ser acessado de qualquer dispositivo 
(computadores, celulares, etc.), o cooperado/cliente, 
através de um login e senha, acessará seus laudos 
e poderá acompanhar o pedido que foi solicitado 
(contendo os dados cadastrados, previsão de entrega 
e situação real). Vale lembrar que o acesso ao sistema 
poderá ser feito a qualquer momento trazendo mais 
segurança e rapidez. 

O passo a passo e mais informações serão 
disponibilizados em breve em todos os canais 
de comunicação da cooperativa e também pelos 
telefones (16) 3711-6256 e (16) 3711-6213.
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A Cocapec mais uma vez está presente em dois 
importantes rankings que trazem as maiores 
empresas do país em todos os seguimentos. As 

editorias analisam o desempenho contábil e financeiro e as 
elencam de acordo com os dados disponibilizados. 

Valor 1000
Na lista elaborada pelo jornal Valor Econômico, que 
classifica as 1000 maiores empresas em atuação no Brasil, 
a Cocapec aparece na 710ª posição. 

Exame – Maiores & Melhores
A cooperativa é presença constante no ranking organizado 
pela Revista Exame. Na classificação geral a Cocapec está 
no 809º lugar. A publicação elenca também as 400 Maiores 
do Agro, nesta lista a cooperativa ocupa a 226ª posição.

Vale ressaltar que os dados compostos para a classificação 
são referentes a 2019, ano de bienalidade baixa na 
cafeicultura, o que reflete no desempenho geral da 
cooperativa. 

Cocapec entre as maiores 
empresas do país

Cooperativa figura entre as 400 maiores do Agro.
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Agrande safra deste ano trouxe muitos desafios 
aos cafeicultores de todo o Brasil. Primeiro pelo 
seu volume, segundo pela pandemia do novo 

coronavírus que criou um cenário de incertezas bem no 
início dos trabalhos da colheita. Mas com a experiência 
e dedicação de todos os elos do processo produtivo, 
tudo foi superado, e o que se viu foi um exemplo de 
profissionalismo e paixão pela cafeicultura.

E foi exatamente isso que o Concurso de Qualidade 
Senhor Café celebrou em uma edição histórica, que 
precisou se reinventar para valorizar o trabalho do 
cooperado. 

O formato digital possibilitou ao público acompanhar 
de forma mais aprofundada todas as etapas, pois 
todas foram amplamente divulgadas pelos canais 
de comunicação da cooperativa, acompanhadas de 
muita informação pelos profissionais envolvidos.

Outra mudança foi a estrutura do certame que pela 
primeira vez premiou os cooperados por Estado. 
Sendo assim, foram premiados os 3 melhores cafés de 
Minas Gerais e os 3 melhores de São Paulo, das cidades 
que fazem parte da área de atuação da Cocapec. Outra 

Em formato inovador, Concurso de Qualidade 
Senhor Café 2020 valoriza cooperados

A etapa de Júri e Seleção aconteceu no final de outubro com 
profissionais da cooperativa. 
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novidade foi a premiação, em que todos tiveram ágio 
em até 5 sacas, proporcional a colocação de cada 
um, ou seja, 50% para os 3º colocados; 75% para os 
2º colocados e 100% para os primeiros colocados de 
cada Estado. Além disso, os dois grandes vencedores 
farão parte da próxima versão limitada do Senhor Café 
Edições, que terá opções em cápsulas e em grãos, com 
direito à embalagem personalizada com o nome do 
cooperado e da propriedade. 

Os campeões foram revelados no dia 12 de novembro 
em cerimônia transmitida pelo canal da cooperativa 
no Youtube. Veja a classificação final:

Melhores Cafés 
Cocapec 2020
------------------------------------------

Minas Gerais:

1º Francisco de Paulo Andrade 
        Fazenda Nossa Senhora Aparecida – Ibiraci/MG

2º Sérgio Augusto Monteiro
         Fazenda Lage – Ibiraci/MG

3º José Juventino Mendes
        Sítio 2J – Claraval/ MG

------------------------------------------

São Paulo:

1º Rodrigo de Freitas Silva 
     Sítio Santa Rita – Jeriquara/SP

2º Felipe Maciel Raucci
     Fazenda Terra Preta – Pedregulho/SP

3º Rogério Peres Rodrigues Alves
     Sítio São José – Ribeirão Corrente/SP

Francisco de Paulo Andrade foi o 1º colocado 
de Minas Gerais. 

Rodrigo de Freitas Silva (a direita) foi o 1º colocado de São Paulo.
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Durante a divulgação, a cada anúncio dos ganhadores, 
o público teve a oportunidade de assistir vídeos 
produtores, contando um pouco de sua história com 
o café e também sua relação com a cooperativa. Vale 
ressaltar que as captações foram realizadas sem que 
fossem reveladas as colocações de cada um, para 
manter a surpresa na premiação.

A cerimônia contou também com uma palestra 
oferecida pelo Banco Itaú BBA com o tema “O que 
esperar do Mercado de Café?” apresentada pelo 
consultor da instituição Cesar de Castro Alves. A 
mediação das perguntas foi realizada pelo coordenador 
de operações de café da Cocapec Adilson Machado, 
que transmitiu ao profissional os questionamentos do 
público feitos durante a transmissão. 

Relembrando as etapas:
As inscrições foram abertas no dia 21 de setembro e se 
encerraram no dia 9 de outubro. 

Na sequência, aconteceu a Auditoria realizada 
pelo auditor interno da cooperativa Walter Alves 
dos Reis Júnior e os membros do Conselho Fiscal. 
Eles codificaram todas as amostras para garantir a 
idoneidade e transparência no processo.

Em seguida, foram realizadas as etapas de Júri e 
Seleção, que aconteceu nos dias 23 e 24 de outubro. 
A equipe de 7 juízes foi composta pelos profissionais 
da cooperativa, coordenada pelo colaborador Higor 
Brotifixi de Morais. Os dois dias foram intensos com 
a prova sensorial de centenas de xícaras, aplicando 
a metodologia internacional da SCA, sigla em inglês 
da Associação de Cafés Especiais. Vale ressaltar o 
importante trabalho da equipe de apoio, também 
formada por colaboradores da Cocapec, responsável 
pela organização das amostras durante esta etapa. 

A partir das médias das notas dos juízes os cafés foram 
pontuados, e dessa forma se chegou a classificação 
geral. A abertura dos envelopes para que a organização 
conhecesse os vencedores e dessa forma preparar a 
premiação foi acompanhada pela auditoria interna 
e por Murilo Rodrigues da Silva, que representou 
o Conselho Fiscal, garantindo a imparcialidade no 
processo. 

Felipe Maciel Raucci foi o 2º colocado de São Paulo. 

O auditor interno e membros do Conselho 
Fiscal realizaram a auditoria nas amostras. 

Sérgio Augusto Monteiro foi o 2º colocado de Minas Gerais.
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A cerimônia de premiação do Concurso de Qualidade 
Senhor Café 2020, que foi bastante dinâmica e 
inovadora, está disponível no canal da Cocapec no 
Youtube e pode ser acessada através do QR-code 
abaixo. Vale lembrar que a premiação também teve 
o apoio institucional do SicoobCredicocapec, a 
cooperativa co-irmã que junto com a Cocapec está ao 
lado do produtor rural em todas as etapas.

O presidente da Cocapec ressalta a democratização 
proporcionada pela cooperativa no seguimento de 
grãos especiais. “A cooperativa vem trabalhando para 
elevar o padrão de qualidade dos cafés de todos os 
cooperados, não apenas os que participaram do 
Concurso, e isso é feito em várias frentes como a 
consultoria agronômica acompanhando de perto 
todo o ciclo do processo produtivo, com as suas 
recomendações; e também na busca por mercados 
que valorizam este trabalho de cafés especiais. Tudo 
isso contribui para elevar o nome da Alta Mogiana 
neste seguimento”. 

A Cocapec agradece a todos que participaram do 
certame e parabeniza os grandes vencedores. Em 
2021 tem muito mais. 

O consultor do Banco Itaú BBA Cesar 
de Castro Alves falou sobre “O que 
esperar do Mercado de Café?”. 

José Juventino Mendes foi 3º colocado de Minas Gerais.

Rogério Peres Rodrigues Alves foi o 3º colocado de São Paulo.

A premiação foi totalmente online transmitida 
pelo canal da Cocapec no Youtube
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Roçada de braquiárias da entrelinha depositando os restos culturais 
na linha de café, exercendo controle físico sobre a germinação das 
plantas daninhas.

Manejo Integrado 
de Plantas Daninhas
Por: Murilo Duarte / Analista Técnico Cocapec

As plantas daninhas em cafeeiros vêm se 
tornando um problema, e por isso, precisamos 
melhorar nosso manejo e utilizarmos de 

diversas formas de controle. A especificação de planta 
daninha é qualquer ser vegetal que cresce onde não 
é desejada, portanto, se trata de uma planta que irá 
competir por recursos básicos ao desenvolvimento da 
cultura, como água, luz, nutriente e o espaço para o 
crescimento. 

Atualmente, estamos enfrentando um problema no 
manejo dessas plantas daninhas, no qual algumas 
espécies têm apresentando resistência aos principais 

herbicidas utilizados. Nessa linha, encontramos 
o Capim Amargoso (Digitaria insularis) e Buva 
(Conyzaspp) em destaque com resistência a diversos 
herbicidas utilizados na cafeicultura, dificultando 
muito o manejo dos mesmos. Aliado a isso existem 
algumas espécies que estão adquirindo tolerância ao 
herbicida glifosato, um dos herbicidas mais utilizados 
na cafeicultura.

Diversos trabalhos relacionam perdas de crescimento 
do cafeeiro quando em competição com plantas 
daninhas, causando interferência na absorção de 
macro e micronutrientes na parte área de plantas 
de café, nesse sentido, FIALHO et al. (2011), plantas 
de café que conviveram com o capim marmelada 
(Brachiaria. plantaginea) tiveram suas características 
de crescimento reduzidas, como altura, índice de área 
foliar e diâmetro de caule, principalmente em maiores 
densidades desta planta. Dessa forma notamos que 
a interferência das plantas daninhas pode resultar 
na diminuição do teor de nutrientes nas folhas, 
consequente em um menor crescimento e uma menos 
produção do cafeeiro (FIALHO et al., 2011; DIAS, ALVES 
& LEMES, 2009).

Assim, podemos notar o quanto é importante um bom 
manejo dessas plantas invasoras, se fazendo necessário, 
a fim que as mesmas não exerçam competição com 
a cultura. Com intuito de um manejo sustentável 
devemos associar vários métodos de controles, 
iniciando com um manejo cultural onde utilizamos de 
práticas que favoreçam o desenvolvimento da cultura 
em detrimento da planta daninha. Como exemplo 
a utilização do capim braquiária na entrelinha do 
cafeeiro, visto que, além de suprimir o crescimento de 
outras plantas daninhas na rua do cafeeiro, também 
reduzem o risco de erosão do solo, aumentam o teor 
de matéria orgânica do mesmo, reduzem a amplitude 
térmica do solo, e, ainda servem como quebra ventos 
em lavouras novas. Esse manejo, gera uma redução do 
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Manejo químico correto com a utilização de herbicidas para fazer a 
“trilhação” da lavoura, mantendo a linha “no limpo”.

Braquiária na entrelinha do cafeeiro trabalhando 
manejo cultural.

uso de herbicidas, isso porque o controle químico será 
realizado apenas na linha de plantio (projeção da “saia” 
do cafeeiro), e o capim braquiária na entrelinha do 
cafeeiro será manejado por meio de roçadas (controle 
mecânico).

Outro ponto do manejo é o controle físico no qual 
consiste no uso de técnicas que impliquem no 
impedimento físico ao crescimento/germinação das 
plantas daninhas. Práticas como a utilização de restos 
vegetais ou coberturas não vivas no solo são eficientes 
em cultivos cafeeiros. Exemplo desse manejo trata-
se da utilização de cobertura morta, com restos 
vegetais do Capim braquiária (palhada). Sendo que, 

os restos culturais de qualquer planta de cobertura 
consorciada na entrelinha do cafeeiro, quando 
manejadas corretamente, servem como medida física 
de controle.

Agora quanto ao controle químico se dá por meio 
da utilização de herbicidas, sendo este um método 
amplamente utilizado, devido a sua eficácia, custo 
reduzido, facilidade de aquisição dos produtos e 
também por existirem moléculas seletivas ao cafeeiro.
O ideal é que se faça um manejo integrado, que 
contemple a combinação dos controles citados 
anteriormente, mantendo o cafeeiro livre de 
competição. Para um sucesso no procedimento é 
extremamente essencial a adoção destas medidas de 
controle e principalmente a tomada de decisões.

Fontes: 
DIAS, T. C. D. S., ALVES, P. L. D. C. A., & LEMES, L. N. 
Faixas de controle de plantas daninhas e seus reflexos 
na produção do cafeeiro. Científica, v. 36, n. 1, p. 81-
85, 2009.

FIALHO, C. M. T., FRANÇA, A. C., TIRONI, S. P., RONCHI, 
C. P., & SILVA, A. A. D. Interferência de plantas daninhas 
sobre o crescimento inicial de Coffeaarabica. Planta 
Daninha, Viçosa-MG, v. 29, n. 1, p. 137-147, 2011.
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O  Conselho Nacional do Café (CNC) solicitou ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) a liberação dos recursos restantes, 

aprovados na Lei Orçamentário Anual (LOA) 2020, para o 
Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Café, coordenado pela Embrapa Café, custear projetos que 
viabilizem ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I).

A solicitação foi feita pelo presidente Silas Brasileiro, no dia 
24 de novembro, em reunião com o secretário Executivo 
e o diretor do Departamento de Comercialização e 
Abastecimento da Pasta, Marcos Montes e Silvio Farnese, 
respectivamente.

O valor inicial repassado ao braço cafeeiro da estatal foi de 
R$ 1,230 milhão, que já foi aditado, em junho deste ano, em 
R$ 3,319 milhões. Atendendo a uma solicitação da Embrapa 
Café, o CNC pleiteou ao Mapa os R$ 2,810 milhões restantes 
autorizados na LOA 2020.

“O secretário Marcos Montes e o diretor Farnese se 
comprometeram a realizar a liberação, o que se confirmou 
no dia 27 de novembro, quando o Mapa publicou extrato 
de termo aditivo, no Diário Oficial da União, liberando 
R$ 2,81 milhões à Embrapa Café para custear projetos de 
desenvolvimento científico-tecnológico à cafeicultura”, 
conclui o presidente.

O Consórcio Pesquisa Café é composto pelas principais 
universidades e institutos de pesquisas que atuam na 
atividade. As ações desenvolvidas por essas instituições 
fazem da cafeicultura brasileira a mais sustentável e 
competitiva do mundo há anos, garantindo ingresso de 
pacotes tecnológicos e inovações constantes no cinturão 
produtor do País.

Mais informações para a imprensa
Assessoria de Comunicação CNC
Paulo André C. Kawasaki
(61) 3226-2269 / imprensa@cncafe.com.br

CNC garante liberação de recursos à 
Embrapa Café para realização de pesquisas
Solicitação feita pelo Conselho permitiu que o braço cafeeiro da estatal 
recebesse os R$ 7,4 mi aprovados na LOA para ações de PD&I

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

Silas Brasileiro com Marcos Montes, secretário Executivo 
do Departamento de Comercialização e Abastecimento da 
Pasta.
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ACocapec, através da CIPA, realizou a 26ª Sipat – Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, entre 

os dias 16 e 19 de novembro, e teve como tema central 
a Saúde Integrada – Corpo e Mente. A escolha veio ao 
encontro do momento em que todos estão passando por 
conta da pandemia, em que o equilíbrio se tornou ainda 
mais essencial.

Diferente das outras edições, a de 2020 priorizou os meios 
digitais para difusão dos conteúdos. Já no primeiro dia 
um vídeo com a profissional do Espaço Alternativo, Flávia 
Helena Cintra, abordou a Saúde Mental destacando 
situações do cotidiano que absorvemos energias não 
muito positivas e que podem atrapalhar o nosso dia a dia. 
Ela também ensinou um exercício de respiração que possui 
o objetivo aliviar o estresse e proporcionar bem estar.

Outro conteúdo audiovisual produzido foi sobre Ergonomia, 
com o professor Carlos Felício da Unifran. Ele e o técnico 
de segurança do trabalho da Cocapec, Zaqueu Paulo dos 
Santos, orientaram sobre as posturas corretas para quem 
trabalha com computador. Eles falaram também sobre a 
importância da atividade física e como esta prática regular 

26ª Sipat foca na 
integração de corpo e mente

Encerrando a Sipat os colaboradores 
foram convidados a abrirem “As portas 

para a segurança”. 

O diretor Alberto Rocchetti Netto 
abriu oficialmente a Sipat 2020 
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pode também auxiliar no ambiente de trabalho. Ainda 
sobre ergonomia a Cipa substituiu todos os mousepad dos 
computadores da cooperativa por um personalizado e com 
formato anatômico mais adequado.

Outra ação foi a realização em dois dias do curso de Direção 
Defensiva, através do Sescoop/SP, com o instrutor João 
Paulo Cerqueira, em que os participantes aprenderam como 
conduzir os veículos de forma mais segura.

A palestra “Auto Cuidado: curiosidades a respeito da saúde”, 
com Ademir Testa Júnior, também pelo Sescoop/SP, foi 
totalmente online. 

A Cipa também realizou a campanha anual sobre a 
prevenção ao HIV com a distribuição de preservativos e 
informativos sobre o vírus da AIDS. Outro material divulgado 
foi em relação ao novembro azul, mês de combate ao câncer 
de próstata. 

Fechando a 26ª Sipat foram colocados mensagens no chão 
com pegadas e a frase “Siga os passos para a segurança”  que 
levaram até uma pequena porta com a seguinte mensagem: 
“Abra as portas para a segurança”, e ao abrir o colaborador 
via seu reflexo no espelho com outra mensagem “Pois você 
é a chave”. 

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
é realizada anualmente. Além de estar em acordo com a 
legislação ela tem como objetivo proporcionar um espaço 
seguro para que todos que trabalham na cooperativa tenha 
qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Os núcleos também tiveram ações durante a Semana.

A ex-colaboradora Flávia Helena Cintra 
falou sobre Saúde Mental. 

“Auto Cuidado: curiosidades a respeito 
da saúde” foi o tema da palestra online.
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OEngaja está em sua 3ª edição e tem o objetivo de 
alinhar com os colaboradores os objetivos estratégicos 

e prepará-los para os próximos desafios. 

Tradicionalmente, o evento é realizado em um dia e de 
forma presencial. Já o deste ano, aconteceu em formato 
online e durante uma semana, o que possibilitou a 
inserção de mais assuntos e de maneira mais aprofundada. 
Os colaboradores tiveram acesso via Whatsapp, e-mail, 
plataforma Zoom e YouTube. 

Abrindo a semana, os diretores falaram, através de vídeos, 
com os colaboradores sobre os principais acontecimentos 
do ano na cooperativa e também mostrando como foi 
possível inovar diante dos cenários vividos em 2020. 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi a grande 
protagonista da edição devido a sua importância e 
necessidade de difundir a informação ao maior número 
de pessoas. Para isso, foram produzidos materiais gráficos 
e enviado de um vídeo sobre o tema, além da realização 
da palestra online com o juiz Gabriel Lopes Coutinho Filho, 
proporcionada através do Sescoop/SP, que foi bastante 
esclarecedora. 

As palavras mudança e inovação, certamente foram as 
mais utilizadas para resumir 2020, com isso, os temas foram 
abordados também pelo Engaja, e o destaque foi para a 
palestra online “Atitude Empreendedora no Cooperativismo”, 
com Alex Bertoldi, também proporcionada pelo Sescoop/

SP. Com a participação expressiva dos colaboradores, o 
profissional trouxe elementos para que todos possam ter 
um novo olhar para as atividades profissionais. 

O desenvolvimento constante dos recursos humanos da 
cooperativa é fundamental para o crescimento da Cocapec.

Engaja 2021 prepara colaboradores 
para o próximo ciclo

Colaboradores participaram ativamente da palestra online 
“Atitude Empreendedora no Cooperativismo”.

Os conteúdos foram enviados por canais 
digitais aos colaboradores. 
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Retenção de Placenta 
em Vacas Leiteiras 

Retenção de placenta em vacas é quando, após 12 
horas do parto, parte ou a totalidade das membranas  
fetais não é expulsa de dentro do útero. Na fazenda 

o vaqueiro diz que a vaca não “limpou”. Ocorre com maior 
frequência em gado leiteiro do que em vacas de corte e 
geralmente nas mais velhas do que em novilhas. Tem uma 
média de incidência em torno de 10% em nossos rebanhos.
A retenção de placenta resulta de uma ausência nas 
contrações uterina após o segundo estágio do trabalho de 
parto ou de uma lesão placentária que afeta a união entre as 
vilosidades fetais e as criptas maternas (Elliot e cols.,1968). 
Esse transtorno pode ser desencadeado por uma serie 
de fatores como: distensão excessiva do útero durante a 
gestação, partos distócicos ou prematuros, abortamentos, 
falhas de manejo levando a vaca ao estresse, deficiências de 
minerais e vitaminas na alimentação, distúrbios hormonais, 
hipocalcemia pós parto, doenças como a brucelose, 
leptospirose, IBR e outras.

As falhas de manejo, é bom lembrar, além do estresse 
provocado à vaca, como mudança de hábito do animal, 
falta de sombreamento e calor excessivo, cachorros nos 
piquetes, excessos de exercícios (aguada longe, pasto em 
aclive, transporte em caminhões), devemos citar os partos 
que necessitam de ajuda, a tração do bezerro deve ser feita 
de forma gentil com rigorosa higiene pelo “parteiro”.
Quando a placenta não é expulsa até 12 horas após o 
parto inicia-se uma complicação, um caso patológico, 
aumentando os riscos de uma infecção secundária 
que chamamos de metrite. A vaca reduz a ingestão de 
matéria seca, tem cólicas, no início ligeiras depois fortes e 

frequentes, febre, fica em posição de cifose (encurvada), 
arrepiada e não produz o leite esperado pelo produtor.

Sabemos que nos últimos 60 dias antes do parto a vaca 
cede grande quantidade de minerais ao feto para terminar 
sua formação, estrutura óssea e também na formação do 
colostro, exigindo dela, após o parto, repor suas reservas 
de nutrientes o mais rápido possível para produzir o leite e 
enxertar novamente. Devemos fornecer às vacas gestantes 
no período final da gestação uma alimentação satisfatória 
para evitar estes problemas. 

A prevenção inclui um manejo adequado, diminuindo ao 
máximo o estresse dos animais, suplementação com ração 
pré-parto de boa qualidade, fornecimento de vitaminas A e 
E, e minerais (iodo e selênio). 

Como tratamento é recomendado a aplicação de 
antibióticos sistêmicos (intramuscular ou intravenoso) e 
após 3 dias 5 ml de ECP (cipionato de estradiol). O uso da 
ocitocina é limitado, uma vez que  ela atua de 6 a 10 horas 
após o parto. Atualmente não é recomendado a remoção 
manual da placenta e nem antibiótico intra-uterino. 

Portanto, o ideal é investir na prevenção desta doença, 
diminuindo os custos e melhorando a produtividade e 
manejo.

E lembrar sempre que em todos os casos o médico 
veterinário deve ser consultado.

Por: Paulo  Correia/ Médico 
Veterinário Uniagro/Cocapec 

 Mestre em medicina veterinária e 
professor universitário



BOLETIM
R E L A Ç Ã O  D E  T R O C A

28 R E V I S T A  C O C A P E C  -  N O V / D E Z  2 0 2 0

Valores referente ao mês de Dezembro 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  2,26  2,26 

Ureia T R$ 2.200,00 R$ 2.315,00  3,55  3,73 

Super Simples Gr T R$ 1.290,00 R$ 1.290,00  2,08  2,08 

Adubo 21,00,21 T R$ 1.720,00 R$ 1.815,00  2,77  2,93 

Nitrato de Amônio T R$ 1.480,00 R$ 1.540,00  2,39  2,48 

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$ 190,00 R$ 190,00

ALION SC 500 0,15 R$ 2.244,00 R$ 336,60

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$ 66,00 R$ 46,20

 AMISTAR WG 0,1 R$ 500,00 R$ 50,00

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$ 498,00 R$ 49,80

BORAL 500 SC 1,5 R$ 221,00 R$ 331,50

CANTUS 0,15 R$ 520,00 R$ 78,00

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

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

COMET 0,7 R$ 125,00 R$ 87,50

CUPROZEB 2,25 R$ 36,40 R$ 81,90

CURYON 0,8 R$ 95,75 R$ 76,60

DANIMEN 300 0,25 R$ 115,00 R$ 28,75

DIFERE 2,25 R$ 30,60 R$ 68,85

DITHANE 4,5 R$ 18,80 R$ 84,60

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$ 87,50 R$ 350,00

GOAL 4 R$ 87,50 R$ 350,00

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

KUMULUS DF 2 R$ 11,03 R$ 22,05

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

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$ 166,00 R$ 41,50

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

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

OPERA (5l) 1,5 R$ 74,76 R$ 112,14

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$ 127,99 R$ 38,40

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

ROUNDUP MAIS 480 2,3 R$ 18,50 R$ 42,55

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

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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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 407,70 109,58 481,90 110,85

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 430,62 104,43 564,61 104,65

Outubro 421,58 103,26 536,6 95,32

Novembro 475,11 114,21 566,63 104,78

Dezembro 501,8 149,65

Média Anual 421,75 109,21 538,80 104,97

*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 60,05 11,11

Outubro 41,5 10,16 72,71 11,36

Novembro 44,54 10,7 80,16 14,81

Dezembro 48,15 11,71

Média Anual 39,52 10,02 57,29 10,94

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 1,4 62 112 1.082

Média Mensal 273,0 292,3 202,0 76,0 38,3 10,0 2,7 29,7 63,8 114,6 260,0 190,5

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 0 86 109 1129

Média Mensal 275,7 322,7 254,0 64,3 17,7 24,7 4,0 33,0 59,7 148,7 243,7 105,5

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 9 136 97 1181

Média Mensal 284,3 322,0 210,0 92,7 35,7 0,0 4,7 31,0 79,3 208,0 289,3 207,5

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

As ações de combate à Covid-19 se mantêm 
constantes na Cocapec. Cuidados padrões 

como uso de máscara, mediação de temperatura, 
distanciamento, álcool em gel, informativos, 
entre outros permanece para todos. Além disso, 
cooperados e clientes têm acesso controlado 
respeitando a capacidade recomendada para 
que o ambiente esteja seguro para todos. Vale 
ressaltar que a cooperativa está cumprindo 
todos os decretos das autoridades estaduais e 
municipais. A pandemia ainda não acabou, mas 
com cada um fazendo sua parte vamos superar 
mais este desafio. 

Cocapec contra a 
Covid-19

As obras da nova unidade da Cocapec na cidade de São Tomás de Aquino/MG estão em ritmo acelerado. 
Após a etapa de preparação do terreno e fundação, o novo armazém e estrutura de granzelização já 

tomam forma. Com a conclusão, a capacidade de armazenamento da Cocapec ganhará um incremento 
de mais 100 mil sacas, aprimorando ainda mais os serviços prestados na região da cidade mineira e 
contribuindo para o desenvolvimento da cafeicultura da região. 

Novo Armazém começa tomar forma 
em São Tomás de Aquino/MG
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