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Assembleia Geral Ordinária
aprova contas, destina sobras
e elege novo Conselho Fiscal
A importância da Pré-Colheita
do cafeeiro
Cooperados começam a receber
equipamentos adquiridos no Simcafé Virtual
Envelopamento fechado. Pode ser aberto pela ECT
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Continuamos a nos inovar para
seguirmos em frente
No mês de março, foi realizada a nossa Assembleia Geral Ordinária - AGO,
processo fundamental para a sociedade cooperativista. Durante a reunião
que ocorreu por meio virtual, foram apresentados o Balanço do Exercício do
ano anterior, destinação das sobras e a eleição dos membros do Conselho
Fiscal. A proposta de destinação das sobras do Conselho de Administração
foi aprovada por maioria de votos, sendo 50% para Capital Social e 50%
distribuídos aos cooperados em dinheiro.
Neste ano, a AGO foi inovadora, contando com um formato digital em função
da pandemia. E mesmo que de um modo diferente, o cooperado pode
exercer o seu direito na Cooperativa. Com isso, todos puderam votar de forma
anônima e segura, com os resultados sendo informados imediatamente após
a apuração. Aos recém-eleitos para o Conselho Fiscal, desejamos sucesso
durante o mandato.
Durante a Assembleia também foram apresentados os objetivos para 2021,
sendo eles: a implantação do sistema ERP – Enterprise Resource Planning
Agrotis/SAP One; a Reforma ampla e geral na Matriz, em Franca/SP, inclusive
com a modernização da Balança; a construção da loja em São Tomás de
Aquino/MG e a instalação da Usina de Rebenefício em Cristais Paulista/SP.
Os resultados positivos que obtivemos, mesmo em meio às inúmeras
dificuldades, foi reflexo das estratégias praticadas, da prestação de serviços
realizada através da Rede de Serviços Integrados da Cocapec, além da
fidelidade e confiança que o cooperado deposita na Cooperativa, tornando
assim nossa parceria cada vez mais forte. Desta forma, conquistamos dois
recordes, o de faturamento, que superou pela primeira vez na história R$ 1
bilhão e o de recebimento de café, próximo de 1.8 milhão de sacas.
Pensando em oferecer o melhor aos cooperados, a Cocapec já está se
preparando para o recebimento da safra 2021, que apesar de ser menor,
exige eficiência e muito comprometimento. Seguiremos mantendo todos
os cuidados para nos prevenir contra o Covid-19. Da mesma forma, o
planejamento da porteira para dentro é essencial, o cooperado deve manter
o maquinário em bom funcionamento e seguir as orientações recomendadas
pelo suporte técnico, para que transcorra da melhor forma possível.
Também pensando na colheita, muitos cooperados já estão recebendo os
implementos adquiridos durante o Simcafé Virtual, isso demonstra que a
antecipação do evento proporcionou grande benefício ao produtor que
poderá utilizar seus equipamentos no momento em que considerar mais
apropriado.
A Cocapec segue se reinventando, trazendo tecnologia aos cooperados para
que juntos possamos continuar seguindo em frente. Caminhamos, mesmo
em meio às atribulações, com a graça de Deus e lado a lado, pois só assim é
possível o desenvolvimentoe a prosperidade de todos.
Carlos Yoshiyuki Sato
Diretor Presidente
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ESPECIAL

Preparação da Cooperativa para

o recebimento de safra

A

Cocapec já está se planejando para o recebimento de
café esse ano, e seguindo, claro, as recomendações
contra a Covid-19. Na safra 2021, teremos uma
baixa bienalidade na Alta Mogiana, segundo a Conab
(Companhia Nacional de Abastecimento) que estima uma
redução entre 30,5% e 21,4% em comparação com a safra
2020. Mesmo com a colheita sendo menor nesse ano, é
fundamental que a cooperativa já esteja preparada para o
recebimento e ainda mais em tempos de pandemia.
No ano passado, com um cenário incerto sobre como seria
a colheita tanto para os cooperados como também na
logistica de movimentação dos armazéns na cooperativa,
foram realizadas diversas adaptações que possibilitaram o
recebimento de toda a safra. Em 2021, toda a reestruturação
diante da pandemia será mantida, além dos cuidados
com os colaboradores que realizam o trabalho de carga e
descarga.

A Cocapec possui uma estrutura ampla que facilita o
armazenamento em 6 bases próprias e também um
armazém credenciado para a região de São Tomás de
Aquino/MG, que em breve contará com um armazém
próprio na localidade, com capacidade de até 100 mil
sacas. O recebimento na cooperativa é realizado de forma
granelizada (big bag e granel), representando mais de
98% das entregas, pois proporcionam maior segurança,
praticidade e agilidade. Apenas 2% do volume recebido
ainda se dá em sacaria de juta.
O processo de desembarque é algo muito eficaz para os
cooperados, leva cerca de 38 minutos desde o momento
que o caminhão entra na cooperativa até ser liberado. Isso
torna o procedimento muito mais prático, já que é possível
fazer mais de um transporte por dia.
Segundo Ademir Carlos Bertelli, que presta serviços na
Cocapec Matriz há muitos anos, relata que é muito fácil e
rápido a descarga na Cooperativa. “Fico aliviado quando
vou prestar algum serviço na Cocapec, pois sei que será
rápido e seguro, em algumas empresas já cheguei a esperar
até 5 dias na fila. Se chego na cooperativa até às 16 h já é
feito o descarregamento no mesmo dia.”

A Cocapec possui ampla e moderna estrutura
que facilita o armazenamento de café

O motorista Ademir Carlos Bertelli presta serviços há anos na
Cooperativa e afirma que a descarga é muito rápida e fácil
6
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Aspectos fundamentais para avaliar o café, como
o percentual de peneira, umidade e secagem são
realizados pelo setor de Classificação

Para o motorista Fábio Durigan, que executa a atividade
no núcleo de Pedregulho, o trabalho é bem desenvolvido.
“O pessoal é muito educado e o desempenho é ótimo,
desembarque é rápido e tranquilo. Tem empresas que
costumo ficar de 2 a 3 dias na fila, e na Cocapec o fluxo
é mais ágil.” Outro motorista, Marcos Vinícius Gomes de
Araújo, que trabalha na região de Claraval/MG, também
relata que quando o processo é a granel se torna ainda
mais prático. “Quando o lote é a granel, o descarregamento
se torna mais rápido, faço de 2 a 3 viagens por dia”.
Em paralelo a isso, o trabalho do setor de café é fundamental
após o recebimento. O departamento se divide em três
etapas: Classificação, Degustação e Comercialização, e cada
uma delas, executa funções essenciais.

O transportador Fábio Durigan relata que o
fluxo na Cocapec é muito ágil

A partir do momento em que o café do cooperado entra na
Cocapec, ele é classificado, diversos colaboradores realizam
a verificação do percentual de peneira, secagem, umidade;
aspectos que são fundamentais para avaliar a qualidade do
café, todos esses processos são realizados sem que o nome
do cooperado seja identificado, apenas através de códigos.
Vale lembrar que a equipe do setor define uma calibragem
de peneira a cada safra. Após a Classificação, o cooperado
pode saber qual foi a avaliação do seu café.
Além disso, todos os cafés são degustados pela equipe e
com a prova sensorial é possível avaliar quais cafés podem
ser identificados como especiais. Se algum for considerado
de qualidade superior, ele é direcionado para o profissional
Q-Grader que aplicará o protocolo internacional da SCA
(Specialty Coffee Association). Para o café ser considerado
especial ele deve ter uma somatória de pontos específicos.
Se o cooperado, realizou bons processos na produção e no
pós-colheita, como a secagem, e acredita que possa ter um
lote especial, ele pode realizar uma solicitação para que a
degustação seja realizada.
Após esse procedimento é o momento de realizar a
Comercialização. O setor oferece boas oportunidades
no mercado interno e externo. Diariamente é realizado
o acompanhamento do mercado mundial, do cenário
cambial e também das cotações das commodities. A
Cocapec está preparada para receber a safra 2021 em todas
as etapas, com agilidade, cuidado e segurança.

Marcos Vinícius Gomes de Araújo que trabalha na região de
Claraval/MG consegue fazer de 2 a 3 viagens por dia

Profissionais executam a degustação dos cafés

Acompanhamento do
mercado mundial é
feito todos os dias na
Comercialização
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ESPECIAL

Anualmente o índice de devolução na
região da Alta Mogiana é exemplar
e parte dos materiais podem ser
reciclados

A importância da devolução
de embalagens de defensivos

T

odo produtor sabe que é fundamental realizar a
devolução das embalagens vazias e tampas dos
defensivos agrícolas. Essa prática é fundamental
para o meio ambiente, já que o descarte inapropriado pode
causar danos aos solos, mananciais e também aos seres vivos.
Segundo a Lei nº 9605 de 13/02/1998 é responsabilidade
dos agricultores destinarem as embalagens vazias para
o local correto. Havendo a possibilidade de multa e até
mesmo pena de reclusão se isso for realizado de maneira
indevida.
A Cocapec realiza anualmente o Recebimento Itinerante
nas cidades de Claraval/MG, Capetinga/MG, Ibiraci/MG
e Pedregulho/SP. Porém, desde o ano passado, ela está
suspensa devido às obrigações de distanciamento social
estabelecidos pelos Órgãos de Saúde em decorrência da
pandemia de Covid-19.

8
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Mesmo assim, a obrigatoriedade de entrega continua em
vigor, e por isso é fundamental que o cooperado realize a
devolução no período e locais corretos. Para cada região há
uma unidade que oferece o serviço de recolhimento das
embalagens mediante um agendamento, confira quais são:

Para a devolução são necessários realizar alguns protocolos
já conhecidos pelos produtores, como:

ARPAF - Franca/SP

• As embalagens não laváveis devem permanecer

Av. Wilson Bego, 401, Distrito Industrial
Agendamento pelos telefones:
(16) 3720 – 2584 / (16) 99254 – 3340

vedadas e sem vazamentos;

Inpev - Ituverava/SP

• Embalagens flexíveis devem ser acondicionadas em

Rod. Jerônimo Nunes Macedo, KM 01, Aeroporto
Agendamento pelo site:
www.agendamento.inpev.org.br

sacos plásticos;

as embalagens;

• As tampas devem estar separadas em sacos plásticos
transparentes;

Inpev – São Sebastião do Paraíso/MG
R. Urias Cruz, 160, Parque Industrial II
Agendamento pelo site:
www.agendamento.inpev.org.br

“

• Realizar a tríplice lavagem e fazer furos para inutilizar

• As caixas de papelão devem ser desmontadas e
amarradas em fardos;
• Todos os dados do produtor e da propriedade já
devem estar anotados, juntamente com a quantidade
de embalagens para que seja emitida a nota de
devolução;
• Nesse ano, além de todo esse procedimento, é
necessário efetuar o agendamento para realizar a
entrega.

(...) é responsabilidade dos
agricultores destinarem as
embalagens vazias para o local
coreto. Havendo a possibilidade
de multa e até mesmo pena de
reclusão se isso for realizado de
maneira indevida.

Todos os anos o índice de devolução na Alta Mogiana
é exemplar e parte do material pode ser reciclado se
tornando artefatos para a construção civil, para a indústria
automotiva e também energética. É fundamental que
o cooperado mantenha o seu compromisso e realize a
devolução de maneira correta.

”
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ESPECIAL

Senhor Café e Padaria Estrela, uma
aliança construída com confiança e
respeito
A trajetória de uma parceria que rende bons frutos há décadas

O empenho de João Batista e Paulo
Xavier gerou resultados positivos

A

Padaria Estrela foi fundada em 1978 e passou a ter
administração atual de João Batista, Paulo Xavier e
Alex Xavier em 1990. Um negócio que começou com
a ambição do senhor João e do senhor Paulo, que sonhavam
em fazer jus ao nome do empreendimento e tornar a
padaria uma verdadeira “Estrela” na cidade de Franca/SP.
A partir daí eles começaram a investir em conhecimento
e tecnologia e hoje a padaria é um referencial em toda a
região.
A parceria com a Cocapec teve início em meados da década
de 90, com o auxílio do Sr. Maurício Miarelli, ex-presidente
da Cooperativa, que na época era Gerente do Departamento
de Café. A Padaria Estrela foi uma das pioneiras em oferecer

10
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o café espresso, que na época ainda não era o preferido
da clientela. Segundo Paulo Xavier, o consumidor foi aos
poucos aderindo. “Hoje ele é sem dúvidas o mais pedido,
mas na época que começamos a oferecer, os clientes ainda
preferiam o café de coador de pano, a adesão foi gradativa.”
A parceria começou trazendo grandes ensinamentos para
ambas as partes, cita João Batista. “A padaria diretamente
com o relacionamento com o consumidor e a Cocapec com
o produtor e a industrialização do café, nós aprendemos a
trabalhar essas partes em conjunto e acredito que essa é a
razão principal da longa duração da nossa parceria.” Ainda
também segundo ele o Senhor Café foi fundamental para a
versatilidade de cafés no estabelecimento. “Começamos a
oferecer um cardápio mais variado na cafeteria e a Cocapec
nos forneceu uma barista para ensinar nossos funcionários,
isso foi essencial.” A aliança com a Estrela foi fundamental
para a Cooperativa desenvolver a linha de café superiores,
oferecendo maior qualidade ao consumidor.

A qualidade do café oferecido na padaria é
essencial para os administradores

A qualidade do café para os administradores da Padaria
Estrela é um dos fatores mais relevantes, todos concordam
que o perfil do consumidor é muito mais seletivo
atualmente, e a busca por uma bebida superior é percebida
quando o cliente pergunta qual é o café servido e vão até
a gôndola buscar por ele ou até mesmo diretamente a
Cocapec.
Victor Ferreira, Gestor de Torrefação na Cooperativa, conta
que tomou seu primeiro capuccino na Padaria Estrela e isso
despertou sua paixão pelo café. “Hoje poder contar com
a parceria da Estrela é indispensável, temos como uma
referência, ela é sinônimo de status, um novo conceito na
cidade. Estar presente com a nossa marca é excelente.”
Toda a equipe da padaria é muito acolhedora, os clientes
sempre ouvem um “Passa lá na Estrela pra tomar um
cafezinho com gente” dos proprietários. Durante esse
período de pandemia o que mais tem feito falta é a
aproximação com o consumidor. Para João Batista, o café
é um agregador, “ele aproxima. A esperança é de que
futuramente possamos estar juntos novamente com os
clientes tomando um café.”

Parceria selada com confiança,
respeito e reciprocidade

Confiança, reciprocidade e respeito são os valores que selam
a parceria ao longo desses anos. Segundo os proprietários
ela foi bem forjada e tem tudo para continuar forte. “Uma
aliança construída com confiança e valorização de ambas
as partes, um casamento que deu certo, que rende bons
frutos e que pode perdurar por mais gerações.”
Para a Cocapec, é uma grande honra poder contar com
uma parceira que nos valoriza e nos apoia há tantos anos.

A aproximação com os clientes faz falta
para toda a equipe

R E V I S TA C O C A P E C - M A R / A B R 2 0 2 1
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ESPECIAL

A atualização do cadastro é um processo
fundamental para os cooperados

É

fundamental que o cooperado realize o
recadastramento de dados pessoais e de
propriedadesjunto ao Setor de Cadastro. O
procedimento oferece mais vantagens e benefícios aos
associados.

Vale lembrar que este procedimento segue todas as normas
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ou seja, os dados
coletados não são repassados para outras finalidades, são
mantidos em sigilo e usados somente para o cumprimento
de obrigações legais e estatutárias.

Obtendo as informações atualizadas é possível programar
melhorias e realizar um planejamento estratégico em
relação as prestações de serviços, para dar andamento no
repasse de destinações e agilizar o processo de créditos
oferecidos aos cooperados. Tendo o cadastro atualizado
o atendimento ao cooperado é mais ágil e as operações
dentro da Cooperativa também se tornam mais práticas e
rápidas.

Para mais informações sobre o recadastramento entre em
contato com o Setor de Cadastro (16) 3711 - 6266.

O recadastramento deve ser realizado anualmente pois
está diretamente vinculado as sobras e estar em dia com
o cadastro e outros processos na Cocapec é fundamental
para recebê-las. A atualização pode ser realizada no Setor
Cadastro na matriz ou também nos núcleos.

12
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A atualização de cadastro é fundamental para tornar o atendimento
mais fácil e agilizar os processos de créditos dos cooperados

R E V I S TA C O C A P E C - M A R / A B R 2 0 2 1
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Entenda o que é a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD)

A

Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de
agosto de 2018, tem como objetivo regulamentar
o tratamento dos dados pessoais dos brasileiros,
visando a proteção dos direitos fundamentais de liberdade
e de privacidade, além dolivre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.
A Cocapec, que antes da lei já utilizava procedimentos para
proteção dos dados pessoais, criou o Comitê da LGPD, no
qual colaboradores de cada setor se reúnem, com apoio
da área jurídica, para análise dos melhores caminhos para
total adequação da Cooperativa ao dispositivo legal.

O que a Lei Geral de
Proteção de Dados estabelece?
Mais de 120 países possuem uma lei específica para proteção
dos dados da população. No Brasil, a Lei Geral de Proteção
de dados estabelece que quaisquer operações realizadas
com dados pessoais, como aquelas que se referem, por
exemplo, à sua coleta, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, armazenamento e eliminação,
sejam realizadas observando a boa-fé, a adequação à
finalidade, a necessidade, a segurança e a transparência. A
Lei limita a utilização dos dados pessoais ao consentimento
de seu titular, ao cumprimento de obrigação legal, a
garantir a proteção de seus direitos ou na elaboração de
estudos por órgão de pesquisa após a anonimização dos
dados, ou seja, após dificultar a associação dos dados ao
seu titular para respeitar sua privacidade.
É importante destacar que a LGPD prevê que devem
ser adotas medidas para evitar possíveis danos que
o mau tratamento de dados pessoais possa causar,
responsabilizando o controlador ou operador e aplicando
sanções administrativas que, a depender da gravidade do
dano, podem resultar em multa de até 2% do faturamento da
pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado.
Para a fiscalização e promoção de políticas públicas de
proteção de dados, a LGPD estabeleceu a criação do órgão
administrativo da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD).

A Cocapec está se integrando a LGPD para manter
de forma correta e segura os dados coletados

Como a Cooperativa se integra na LGPD:
A Cocapec visa se adequar totalmente a LGPD por
meio das seguintes ações:
- Orientação dos colaboradores a respeito da
adequação à LGPD;
- Atualização de cadastro dos cooperados, que
darão ciência da LGPD e consentimento do uso de
seus dados;
- Criação de novos procedimentos que devem ser
observados para manutenção da segurança dos
dados.

14
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NEGÓCIOS

Silas Brasileiro é reconduzido à

Presidência Executiva do CNC

Entidade também elegeu conselheiros diretores e o coordenador, que, ao lado do presidente, conduzirão os trabalhos até
março de 2023
Por: Assessoria De Comunicação (CNC) / Paulo André C. Kawasaki

para que o Brasil permaneça como principal player mundial,
com investimentos em pesquisa e tecnologia, de maneira
que nossos produtores sigam com renda na atividade”,
explica.

Conselho Nacional do Café (CNC), realiza
Assembleia Geral Ordinária virtualmente

O

s membros do Conselho Nacional do Café (CNC),
em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada,
virtualmente, no dia 25 de fevereiro, reelegeram
Silas Brasileiro para a Presidência Executiva da entidade
durante o próximo biênio, que se estenderá até 22 de
março de 2023. A seu lado, ele terá Maurício Miarelli como
coordenador e o novo Conselho Diretor, também eleitos na
reunião, para orientarem os trabalhos a serem implantados.
“Teremos dois anos desafiadores. Seguiremos diante do
impacto sanitário, que deve começar a mitigar com o
avanço da vacinação, e, principalmente, do econômico
causados pela pandemia da Covid-19, os quais nos obrigam
a nos reinventar e a buscar inovações. Pretendemos
estruturar nossos comitês para um plano de ação com foco
em estatística, pesquisa e tecnologia, sustentabilidade e
comunicação, visando ao fortalecimento e à modernização
da cafeicultura”, pontua Brasileiro.
Na esfera política, o presidente do CNC reforça que a
entidade seguirá estreitando laços com os parlamentares e
o governo federal para a preservação do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira (Funcafé) e para ampliar o capital
destinado a pesquisa e inovações. “O Funcafé é a principal
fonte de recursos exclusivos à cafeicultura e é fundamental
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O presidente do CNC argumenta que essa aproximação
é importante para o andamento normal das políticas ao
setor. “No anseio de alcançarmos resultados, é necessário
que nossos parlamentares votem e aprovem as orientações
vindas do Conselho Deliberativo da Política do Café, que
é composto por todos os segmentos do setor privado e
pelo governo federal, com uma excelente condução da
Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura
e apoio incondicional da ministra Tereza Cristina. Assim,
teremos efetivas políticas públicas para a cafeicultura,
voltadas às necessidades reais da atividade”, completa.
Para o próximo biênio, o Conselho Diretor do CNC contará
com nove conselheiros — confira as biografias aqui: Carlos
Augusto Rodrigues de Melo, presidente da Cooxupé; Carlos
Yoshiyuki Sato, presidente da Cocapec; Francisco Sérgio
de Assis, presidente da Federação dos Cafeicultores do
Cerrado; Guilherme Salgado Rezende, presidente da BSCA;
José Marcos Rafael Magalhães, presidente da Minasul;
Leonardo de Mello Brandão, vice-presidente da Coccamig;
Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel; Luciano
Ribeiro Machado, Superintendente do Bancoob; e Marco
Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel e da Coccamig.
“A partir da próxima gestão, contaremos com os préstimos de
nossos debutantes Guilherme Rezende (BSCA) e Bastianello
(Cooabriel), que possuem espírito cooperativista, posturas
coerentes aos princípios do cooperativismo, além de
destacada gestão à frente de suas entidades, o que agrega
valor e qualifica ainda mais o corpo diretivo do CNC para
a melhor tomada de decisões visando ao fortalecimento
sustentável dos cafés do Brasil”, conclui.

Cooperados começam a receber
equipamentos adquiridos no Simcafé Virtual
Decisão de adiantar o evento foi vantajosa

A

edição do Simcafé desse ano foi inovadora, contando
com um novo formato e data. O evento aconteceu
digitalmente de 01 a 05 de fevereiro e ofereceu
grandes oportunidades de negócios para os cooperados.
O adiantamento do Simcafé ocorreu justamente para
que a entrega dos implementos fosse ideal para que os
produtores pudessem utilizá-los no momento adequado.
A escassez de matéria prima na indústria de máquinas,
causada pela pandemia, dificultou e gerou preocupações
quanto ao recebimento. Além disso, nas outras Edições
do Simcafé foi percebido que a entrega dos maquinários
acontecia em ritmo lento ou em um momento que não
seria tão útil para a realização de trabalhos na lavoura.
Por isso, a antecipação foi uma decisão que beneficiou os
cooperados.
Para o cooperado Mario Silveira Mendonça do município
de Pedregulho/SP foi essencial receber o implemento com
esse adiantamento. “Temos uma programação durante
todo o ano e receber a máquina antes da colheita foi
excelente. Acho que devem manter o Simcafé adiantado
com pelo menos 3 ou 4 meses antes de colhermos o café”.
Outro cooperado, do núcleo de Capetinga/MG, Luiz Hélio
Marchetti Oliveira conta que foi muito bem atendido no
evento e que já recebeu suas máquinas. “Recebi uma
roçadeira e uma decotadeira que adquiri, achei melhor
receber o material mais cedo, pois ainda vai dar tempo de
usar agora nessa safra, se fosse em abril já não dava”.

Cooperado Luiz Hélio e seu filho Luiz Paulo, receberam
implemento adquirido no Simcafé Virtual

O cooperado Pedro Ronaldo Martori, de Jeriquara/SP
também relata que recebeu seu equipamento que será
utilizado no pós colheita. “Vou utilizar o equipamento para
fazer o esqueletamento das lavouras. A data do Simcafé
nesse ano foi excelente, dá para termos uma estimativa de
colheita e o quanto podemos investir.”
Segundo Rodrigo Segala, Coordenador do Setor de
Máquinas e Implementos, poder observar a satisfação
dos cooperados comprova que a decisão da nova data do
evento foi muito acertada. “Vários cooperados já receberam
seus equipamentos graças a programação que fizemos, a
antecipação do Simcafé foi fundamental nesse sentido.”
Pedro Ronaldo Martori com o equipamento
que irá utilizar no pós-colheita
R E V I S TA C O C A P E C - M A R / A B R 2 0 2 1
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Assembleia Geral Ordinária aprova
contas, destina sobras e elege novo
Conselho Fiscal
Recordes de faturamento e recebimento de café marcaram o exercício de 2020

AGO é iniciada com a fala da
Diretoria Cocapec

A

Assembleia Geral Ordinária é um processo
fundamental, é a base da sociedade
cooperativista. Através dela é apontado o
desenpenho do balanço patrimonial do ano anterior,
cumprem-se as destinações estatutárias e se houver
resultados, são decididas suas finalidades. Também é
renovado por eleição o Conselho Fiscal.
Em 2021, devido à pandemia da Covid-19, a AGO foi
executada em formato digital para que fosse possível
manter a segurança dos cooperados e também dos
colaboradores. Toda a transmissão da Assembleia
ocorreu ao vivo no Canal do Youtube da cooperativa,
e as votações foram realizadas através da plataforma
Eleja Online, que contou com fácil acesso onde os
cooperados puderam votar de forma rápida e segura
já obtendo o resultado minutos após a finalização da
votação.
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Marcos Goulart, contador da Cooperativa
apresentou o balanço do exercício

No ano passado o cenário foi repleto de incertezas
a respeito do mercado interno e externo, e quanto
aos processos de logistica, já que portos estavam se
fechando devido a pandemia. Apesar de 2020 ter tido
diversas atribulações, a safra foi muito positiva aos
cooperados com uma bienalidade alta, que rendeu
uma grande colheita. O café foi uma das commodities
que, apesar dos desafios, conseguiu se manter em
ritmo estável.
Contando com um ano de safra positiva, a atividade dos
cooperados destinando sua produção à Cooperativa
foi fundamental para atingir o número recorde de
aproximadamente 1.8 milhão de sacas recebidas.
Vale mencionar que a agilidade no recebimento foi
essencial para que todo o café fosse armazenado
mesmo com os problemas de logística enfrentados
em todo o país em função da pandemia de Covid-19.
A participação dos cooperados fez a diferença para
que a Cocapec obtivesse números recordes de
faturamento e recebimento. O Ingresso Líquido foi de
R$ 1.084.304.529, batendo o seu primeiro bilhão da
história. Tudo isso, é fruto da confiança do associado
pela cooperativa e da organização e estratégias
certeiras executadas pela Cocapec e a Rede de
Serviços Integrados.

O quadro positivo na lavoura, resultou em ótimas
oportunidades de negócios. O trabalho da Cocapec
se manteve efetivo mesmo com as dificuldades
para que a cafeicultura da região pudesse continuar
evoluindo. Durante a Assembleia Geral Ordinária, que
aconteceu em março, foram também apresentadas
as Sobras que, antes das Destinações Estatutárias,
totalizaram R$11.553.629,00. Desta quantia,
R$ 2.559.489,00 foram para o Capital Social do
cooperado, R$5.118.977,00 para Reserva Legal e
R$2.200.173,27 ficaram à disposição da AGO.
Com realção a desinação das sobras, a proposta do
Conselho Administrativo, aprovada pela maioriados
cooperados ficou da seguinte maneira:

Reserva Legal:
R$1.100.173,27
Distribuição aos cooperados
(crédito em conta):
R$1.100.000,00
Somando ao Capital Social e a destinação
estatutária, o cooperado teve um retorno direto de
aproximadamente R$ 3.6 milhões. A decisão assertiva
proporcionou mais segurança financeira a Cocapec,
possibilitando a sua contínua evolução.

O Conselho Fiscal deu seu parecer favorável,
recomendando a aprovação
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Os cooperados Fernando Américo Palermo Falleiros como
presidente ad-hoc e Gabriel Anawate como secretário deram
início aos trabalhos

A votação ocorreu através da plataforma Eleja Online
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Todas essas informações foram apresentadas durante
a AGO Digital que ocorreu com transmissão ao vivo.
A conferência teve início com a fala da diretoria da
Cocapec, em seguida o Contador da cooperativa
Marcos Goulart demonstrou o Balanço do Exercício,
apresentado no Relatório de Gestão. E logo após
o Conselho Fiscal deu seu parecer recomendando
a aprovação. Todas as contas da Cocapec foram
auditadas pela PWC Brasil, e o contador Luis Fernando
Maranha foi o responsável pela auditoria independente
e explicou como é realizado o direcionamento das
apresentações gerais das demonstrações financeiras
e indicou a aprovação que ocorreu por unanimidade
de votos.

A apuração de votos ocorreu em
poucos minutos

Foram também eleitos os novos membros do Conselho
Fiscal, com mandato de um ano.

Efetivos:
Geraldo Augusto Ferreira
José Carlos Peixoto
João Francisco de Souza
Suplentes:
André Luiz Spirlandeli
João Ambrosio Cintra Filho

Além disso, para 2021 a Diretoria da Cocapec definiu
os seguintes objetivos e desafios a serem concluídos
ao longo do ano:
- Continuação da implantação do novo Sistema
de Informatização (ERP) na Cocapec, garantindo a
preservação, a segurança dos dados e a eficiência nos
processos da cooperativa.
- Reforma geral na sede da Cocapec em Franca/SP,
promovendo a integração dos setores, favorecendo
o atendimento e os serviços prestados ao cooperado.
- Conclusão da construção da estrutura de
armazenagem de café no núcleo de São Tomás de
Aquino/MG, facilitando a logística e beneficiando os
cooperados dessa região.
- Construção da loja de São Tomás de Aquino/MG,
contribuindo com a sustentabilidade econômica local.

Geraldo Augusto Ferreira

- Implantação da Usina de Rebenefício no núcleo
de Cristais Paulista/SP, ampliando os serviços ao
cooperado e acesso a oportunidades, tanto no
mercado interno como no externo.
- Implementação da nova estrutura da Balança
Rodoviária na matriz em Franca/SP, modernizando o
fluxo logístico e agilizando o trânsito de caminhões
em suas dependências.
- Impulsionar os cursos de capacitação aos
cooperados e colaboradores por meio de parcerias
com importantes instituições de ensino.

José Carlos Peixoto

- Investir na interação da família junto à cooperativa,
criando um ambiente participativo para os sucessores
através do cooperativismo.
- Proporcionar capacitação, serviços e atendimento
que gerem liquidez e agregação de valor aos produtos
dos cooperados.

João Francisco de Souza

Ressaltando que nesse ano não foram realizados
os Comitês Pré-AGO, por reunirem uma grande
quantidade de pessoas. O Relatório de Gestão
com todas essas informações foi direcionado com
antecipação aos cooperados no site da Cocapec,
através da área restrita.
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A importância da
Pré-Colheita do cafeeiro
A dessecação é um processo
fundamental no pré-colheita

Por: Luiz Castagine Ferreira Coelho / Engenheiro Agrônomo Uniagro

D

iante da cultura cafeeira uma fase de extrema
importância é a PRÉ-COLHEITA. Nela o produtor
deve observar diversos pontos para obter sucesso
em sua produção, tais como:
• Tratamento fitossanitário: O uso de defensivos agrícolas
nesse momento é de extrema importância para a prevenção
de doenças, pragas e garantir uma boa sanidade dos frutos
e da lavoura, previamente e durante a colheita.

• Dimensionamento de sua safra:
O produtor deverá dimensionar qual será o volume de
café a ser colhido diante dessa informação poderá assim se
programar operacionalmente e financeiramente, ou seja,
planejar sua gestão de negócio mediante levantamento
de recursos tanto para maquinários, mão de obra e
manutenções de estruturas físicas.
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• Atividades Operacionais:
Arruação da lavoura: o produtor deve fazer uma limpeza
sob a saia do cafeeiro, tendo em vista a necessidade de
trituração de resíduos como, restos culturais e materiais
orgânicos via roçadeiras e trinchas. Esse serviço pode contar
com maquinários, tais como arruadores, sopradores ou
ainda de forma manual com rastelos e rodos. É importante
salientar que há casos em que somente a dessecação do
mato através do uso de herbicidas, já será suficiente.
Ao planejar as atividades operacionais o cooperado deverá
observar o momento exato para execução de cada uma. A
exemplo da demanda de chuvas, onde caso realize uma
operação antecipadamente poderá ter um retrabalho,
tendo em vista um novo surgimento de plantas daninhas
que prejudicarão uma boa varrição.

A manutenção do terreiro e das
estruturas é essencial para não obter
problemas durante a safra

• Definição de início da colheita:
Juntamente com o técnico o cooperado deverá avaliar o
estágio de maturação da lavoura, para entender quando
será o momento exato para o início da colheita.
Assim, como toda fase da produção cafeeira, a précolheita demanda atenção, um bom planejamento e
acompanhamento técnico para alcançar bons resultados.

• Uso de Maturadores:
Em casos específicos, uma das ferramentas que poderão
ser utilizadas pelo produtorsão os maturadores. Eles serão
importantes para escalonamento de colheita, visando
assim o melhor aproveitamento de estrutura física e ainda
o descanso fisiológico antecipado das plantas, o que
proporcionará melhor desenvolvimento da lavoura para o
próximo ano de produção. Importante ressaltar que o uso
destes maturadores, demanda acompanhamento técnico
para sua eficácia.

• Manutenção de estrutura e maquinários:
O produtor deverá avaliar a necessidade de reparos
mecânicos e realizar a manutenção preventiva de sua frota
de equipamentos, além de reformas estruturais em:
Terreiros, Tulhas, Colhedoras, Tratores, Secadores, Máquina
de beneficiamento, etc. E ainda avaliar se será fundamental
a ampliação da estrutura.

Os equipamentos usados na colheita devem ser
revisados antecipadamente

O Rastelo Soprador é um aliado para as
atividades operacionais
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Boas práticas agrícolas no
manejo de plantas daninhas
na cultura de café
Por: Paulo Azevedo /Dr. Em Fitopatologia e DTM Syngenta
Pedro Jacob Christoffoleti/ Prof. Dr. em Ciência das Plantas Daninhas, da PJC Consultoria Agronômica Ltda.
Francielli Santos de Oliveira/ Enga. Agrônoma, mestranda em Agronomia da ESALQ/USP
Murilo Nascimento Duarte/ Engenheiro Agrônomo Uniagro
Guilherme Gonçalves/ Eng. Agrônomo e RTV Syngenta

lavouras, quando associada a uma boa prática agrícola,
pode, sem dúvida, servir de manejo cultural para outras
plantas daninhas, mas para isso, o produtor necessita
de um bom planejamento de práticas, deixando esta
braquiária em um terço da entrelinha durante o período
chuvoso, porém esta deve ser “terminada” antes da colheita
(dessecada), através do uso do herbicida.

Prática de cobertura com capim-braquiária
na entrelinha do café

A

cultura do café sofre influência de vários fatores
que interferem na produtividade, dentre eles,
a infestação de plantas daninhas, que quando
presentes, podem interferir negativamente em
até 43% da produtividade. Assim, seu manejo adequado
é essencial para a rentabilidade econômica do produtor.
Para isso, as práticas de manejo devem ser integradas,
associando cobertura vegetal morta e/ou viva com a
aplicação de herbicidas em condições de pré e/ou pósemergência das plantas daninhas.
A adoção da semeadura do capim-braquiária na entrelinha
da cultura de café que comumente tem sido utilizada nas
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O uso do glifosato deve por sua vez ser feito dentro de uma
boa prática agrícola, atentando primeiro para o volume
de calda, que não precisa ser elevado (abaixo de 150 L/
ha), com pontas de pulverização de gotas grossas e/ou
muito grossas, para evitar a deriva no “baixeiro” do café e os
equipamentos de proteção física dos aplicadores em boas
condições de uso. Além disso, é importante que a água
adicionada a calda seja de boa qualidade, e a formulação
de alta tecnologia, como por exemplo, a formulação sal
de potássio, que permite uma absorção rápida e eficaz do
produto. Muito importante o produtor evitar a aplicação
do glifosato próximo da colheita, para evitar que a deriva
do glifosato atinja diretamente os grãos presentes nas
plantas ou até mesmo os presentes sobre o chão e estes,
após a colheita, possam apresentar resíduo acima do
Limite Máximo de Resíduo (LMR), que para o mercado
interno brasileiro é de 1,0 mg/kg de café em grão. Esta
preocupação é particularmente importante nas áreas de
encosta, onde a aplicação manual é mais frequente, e o
processo de deriva para as plantas de café é mais intensa.
E uma sugestão de uso para áreas que têm restrição ao uso
de glifosato para o controle de ervas daninhas, seria o uso
de cletodim + glufosinato de amônio, em estádios jovens
de desenvolvimento das plantas daninhas, conseguindo
excelentes resultados.
Alguns fatores determinantes devem ser analisados para
que se alcance o sucesso no manejo do mato com o glifosato.
Dentre eles, a qualidade da água que será utilizada é sem

Outra prática que o cafeicultor pode adotar durante o
ciclo de produção, e consequentemente diminuir o uso
de herbicidas pós emergentes principalmente próximo
à colheita, é a utilização de herbicidas residuais ou préemergentes, como por exemplo a sulfentrazona. Neste
caso, o herbicida residual deve ser aplicado sobre o solo
limpo, especialmente na projeção da copa, representando
33% da área, sendo que a entrelinha deve permanecer
coberta com a palhada do capim-braquiária, e eliminado
posteriormente através do processo de arruação com
glifosato ou outro herbicida pós emergente. A escolha do
herbicida residual deve ser feita primeiro em função do
conhecimento da flora daninha na área, principalmente

Entrelinha dessecada com glifosato

dúvida, um dos mais importantes e deve-se considerar o
pH da calda de aplicação que deve estar em torno de 3,8,
a dureza da água (evitar águas calcáreas) e garantir que ela
esteja livre de argila e matéria orgânica. Ainda assim, outros
fatores podem impactar negativamente na performance,
como o estádio de desenvolvimento das plantas, ou seja,
quanto mais velha mais difícil o controle, essas plantas
fazem parte do grupo de daninhas comprovadamente
resistentes ao glifosato. As condições climáticas nas quais
está sendo realizada a aplicação também influenciam no
resultado, pois existe o risco da evaporação rápida das
gotas aplicadas quando em condições de alta temperatura
e o nível do estresse hídrico dessas plantas daninhas que
podem não estar sistêmicas, o que pode prejudicar a
eficiência dos produtos. E por último, devemos estar atentos
às doses recomendadas de bula de acordo com o produto
e o alvo, porque podemos estar utilizando sub doses para
o controle de cada uma das plantas invasoras, e a respeito
disso, é de suma importância antes da aplicação realizar o
levantamento das plantas daninhas pré existentes na área.
Mas outras formas ou estratégias de manejar o mato nas
lavouras podem ser utilizadas para que possamos atingir o
máximo de eficiência no controle.

Capim-amargoso infestando o
cafezal, resistente ao glifosato
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se a predominância é de gramíneas e/ou folhas largas,
segundo da textura do solo e teor de matéria orgânica, que
determina a dose do herbicida. Também a condição hídrica
do solo é fundamental para que o produto tenha um bom
funcionamento, sendo que há herbicidas mais exigentes
em umidade no solo que outros para sua ativação.
Para o produtor que não opta pela prática da cobertura
da entrelinha do café com capim-braquiária, a solução
é a aplicação do glifosato no manejo da vegetação. No
entanto, nos últimos anos, devido ao uso contínuo de um
único herbicida, têm sido selecionadas populações de
plantas daninhas resistentes ao glifosato, com as várias
espécies de buva (Conyzaspp), capim-amargoso (Digitaria
ciliaris), capim-pé-de-galinha (Eleusine indica), capimbranco (Chloriselata), dentre outros. Assim, o produtor
necessita associar ao glifosato herbicidas alternativos de
controle destas plantas daninhas.

E vale destacar também que o estádio de desenvolvimento
da planta daninha afeta de forma significativa a eficácia
destes herbicidas, ou seja, quando mais jovens estiver a
planta daninha maior é a eficácia do controle.
A integração de práticas de manejo de plantas daninhas,
bem como a aplicação dos herbicidas no momento certo
constitui o segredo do sucesso no manejo. Conhecer
a biologia da planta daninhas, as condições edáficas
e climáticas e as características físico-químicas dos
herbicidas, e finalmente utilizar uma tecnologia de
aplicação apropriada, são aspectos fundamentais para uma
boa prática de manejo de plantas daninhas, evitando assim
as perdas por matocompetição, produzindo grãos de café,
sem resíduo, e mantendo a longevidade do cafezal por
longos anos.

Manejo de plantas daninhas
resistentes ao glifosato
A ocorrência dessas plantas daninhas resistentes ao
glifosato exige estratégias de manejo diferentes e mais
técnicas devido às condições de maior desafio. No
caso das gramíneas resistentes, recomenda-se o uso de
herbicidas à base de inibidores da ACCase, como é o
caso docletodim associados ou não ao glifosato. Um dos
pontos mais importantes desta aplicação é que a dose do
cletodim é dependente do estádio de desenvolvimento
do capim resistente ao glifosato. Se em estádios iniciais de
perfilhamento, a dose de 0,45 L/ha do cletodim, formulação
240 g/L, é suficiente, porém quando perenizada, no caso
do capim-amargoso, ou já florescida no caso do capim-péde-galinha, recomenda-se a roçada ou trincha e somente
reaplicar após o rebrote do mato, ou até mesmo utilizar
um herbicida dessecante na segunda aplicação sequencial
como o diquat ou glufosinato de amônio.
Nas áreas onde folhas largas resistentes ao glifosato
ocorrem, não há muitas alternativas, sendo os herbicidas
com ação de contato a principal opção. O Diquat é com
certeza uma opção interessante para controle da buva,
na dose de 2,0 L/ha do produto comercial, porém jamais
associado com o glifosato, pois há antagonismo nesta
mistura. Também o glufosinato sal de amônio é uma opção
viável a 2,0 L/ha, na formulação que contém 200 g/L de
ingrediente ativo, sendo que este pode ser associado no
tanque com glifosato.
E como outra sugestão ao manejo de situações da presença
tanto de plantas folhas estreitas como largas, o uso de
glifosato + cletodim + glufosinato de amônio deve ser
utilizado.
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Buva infestando o cafezal na
entrelinha

Nova geração Bioisca
chega ao mercado
A entrega técnica na Fazenda Experimental de Franca/SP marcou o acontecimento
Por: Equipe Bioisca

N

o final de março, na sede da Fundação Procafé em
Franca/SP, foi realizado o treinamento técnico de
manejo das formigas cortadeiras com o formicida
natural Bioisca. O evento contou com a participação de
pesquisadores e colaboradores que trabalham na Estação
Experimental do Procafé de Franca/SP. Eles puderam se
inteirar sobre o modo de controle dos sauveiros de maneira
sustentável. O acontecimento marcou a chegada de uma
nova geração de Bioisca, fruto de estudos iniciados em 2018
pelo setor de Pesquisa e Desenvolvimento, e que atendeu
aos anseios dos clientes por um produto mais eficiente. A
nova geração é caracterizada por um menor consumo o que
facilita a aplicação pela redução de repasses, diminuindo o
dano até o controle do formigueiro.
A Equipe Bioisca demostrou na prática que a aplicação
deve ser feita em todos os olheiros de alimentação com
movimento do formigueiro. É recomendado o uso de
garrafas pet escuras (para reduzir a incidência solar sobre
a isca), colocando 500g do produto e antes de acomodar
a garrafa próxima do olheiro apontada para o carreiro,
devemos despejar uma porção de Bioisca dentro do
olheiro, uma forma de estancar o dano enquanto estimula
o carregamento.

Lavoura que foi atacada por formiga saúva limão

O Eng. Agrônomo, Roberto Maegawa, esclareceu que na
cafeicultura o controle das formigas cortadeiras deve ser
realizado antes mesmo do preparo do solo. Falou ainda que
os formigueiros no meio do cafezal atrapalham a passagem
das colheitadeiras.
Os pesquisadores que presenciaram a entrega técnica se
mostraram satisfeitos com as orientações e aprendizado
no controle dos sauveiros, que estão presentes em todo o
Brasil. Além disso, outro aspecto destacado é conveniência
de se trabalhar com um produto biológico e sustentável.
Segundo Marcelo Jordão, Pesquisador da Fundação Procafé,
“O manejo da formiga é de grande importância para todas
as culturas, após o treinamento oferecido pela equipe da
Bioisca pude perceber o quanto este inseto é dinâmico
e complexo, por isso, devemos dar mais importância ao
controle do mesmo”.

Café é recuperado após tratamento com Bioisca

R E V I S TA C O C A P E C - M A R / A B R 2 0 2 1

27

SOCIAL

Cooperativismo proporcionando

formação profissional
Cursos EAD gratuitos reforçam pilares do sistema

Promover a educação e a formação é fundamental para que
seja possível o desenvolvimento social e econômico. Por isso,
as entidades responsáveis por propagar o cooperativismo
oferecem palestras, workshops, entretenimento e cultura,
pois sabem que são conteúdos essenciais para quem está
inserido na Cooperativa e ao redor dela, e fazem a diferença

Para ter acesso aos cursos, basta acessar:
www.sescoopsp.org.br
www.capacita.coop.br

A plataforma CapacitaCoop oferece diversos cursos EAD

O

cooperativismo tem valores como a transformação,
a capacitação e a igualdade. O pensamento
cooperativista acredita que o compartilhamento
de ideias é fundamental para o crescimento e evolução da
sociedade.É pensando nisso que a Cocapec promove ações
com o intuito de informar cooperados, colaboradores e a
sociedade sobre a filosofia do sistema. Exemplos disso são
ações como o Cinema na Praça, Encontro de Mulheres,
Futuro do Agrocafé, voltado para o público jovem, Engaja
para os colaboradores, e muitos outros. Além de oferecer
diversos cursos de capacitação em parcerias como a do
Sescoop/SP, por exemplo.
Porém, devido a pandemia de Covid-19 com todos estes
encontros presenciais paralisadosoutras alternativas de
aprendizagem se tornaram um caminho, como os cursos
online.
O Sescoop/SP e o Capacita Coop contam com diversos cursos
EAD e palestras com assuntos relevantes. Cooperados,
colaboradores ou mesmo quem se interessar podem fazer
cursos como o de “Excel Intermediário” e assistir a palestra
de “Educação Financeira” no site do Sescoop ou realizar o
curso “Entendendo a Sociedade Cooperativa” e “Gestão de
Mudanças” na plataforma do CapacitaCoop.

28
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Cursos e palestras EAD do Capacitacoop
e Sescoop são alternativas para a
capacitação profissional
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PRODUÇÃO ANIMAL

Vacinar corretamente seu rebanho

melhora o custo-benefício

Por: Paulo Correia/ Médico
Veterinário Uniagro/Cocapec
Mestre em medicina
veterinária e professor
universitário

S

abemos que os gastos na pecuária com medicamentos
veterinários são significativos, principalmente quando
se instala uma doença contagiosa no rebanho. Pior
ainda quando a enfermidade pode levá-los a morte.
Neste contexto, afirmar que a melhor e mais eficaz forma
de prevenção é a vacinação, não é um exagero. Pois ao
proteger os animais, minimizamos perdas e melhoramos
significativamente o custo benefício da atividade.

Vacinações em bovinos:
As principais vacinas que utilizamos na pecuária em nossa
região são as contra: o paratifo dos bezerros, brucelose,
clostridioses (sendo as principais, o carbúnculo sintomático
ou manqueira, o botulismo e o tétano), a febre aftosa e a
raiva.
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Vacinar o rebanho é uma forma de
melhorar o custo benefício

Nas fazendas leiteiras com maior número de matrizes e de
alto valor genético, são também utilizadas vacinas contra
a IBR (singla em inglês para rinotraqueite infecciosa dos
bovinos), a BVD (singla em inglês para diarreia bovina
a vírus), diarreia de bezerros causadas por rotavírus e
coronavírus, a leptospirose, a ceratoconjuntivite e mastite.
A vacinação contra o paratifodos bezerros deve ser realizada
nas fêmeas gestantes, quando completarem o 8° mês de
prenhez, e nos bezerros, aos 15 e 45 dias de vida.
A vacina contra a febre aftosa é obrigatória em São Paulo,
Minas Gerais e também em outros Estados. Deve ser
aplicada semestralmente nos meses de maio e novembro.
Também sendo obrigatoriedade, a contra a brucelose deve
ser realizada em dose única, somente nas fêmeas, entre
o terceiro e oitavo mês de vida. Após o procedimento, os
animais são marcados a ferro candente, no lado esquerdo
da face, com o algarismo final do ano de vacinação.

Já a vacina contra a raiva é recomendada em regiões onde
existem surtos da doença e deve ser feita anualmente em
todos os animais, com idade acima de 3 meses.

Manejo adequado para realizar a vacinação:

A prescrita contra o carbúnculo sintomático deve ser
aplicada em todos os animais que completarem 4 meses
de idade, e repetida, a cada 6 meses, até completarem 24
meses.

• Nunca vacinar animais cansados e em horas quentes do
dia. Dando preferência aos bretes cobertos;

Vacinações em Equinos:
É recomendado aos produtores que vacinem suas tropas
contra a raiva. Esta vacinação não é obrigatória, porém a
doença é endêmica em nossa região, e é fatal aos animais.
As outras vacinas indicadas são contra doenças bacterianas,
como otétano, a leptospirose (causada pela urina de
animais portadores, sobretudo o rato), e o garrotilho. E
contra doenças de causa viral, como ainfluenza (gripe),
encefalomielite e a rinopneumonite. Ressaltando que a
leptospirose e a rinopneumonite equina causam aborto em
éguas.
Vale lembrar o criador sobre a diferença do soro antitetânico
e da vacina contra o tétano. O soro antitetânico é a aplicação
de anticorpos prontos, feito em situações, nas quais o
animal não tem a vacina e se feriu, explica o professor Dr.
Vitor Foroni Casas.

• Evitar estresse no animal proporcionando sempre o bem
estar;

• Prevenir riscos para o aplicador e também para o animal;
• Manter sempre a higiene dos equipamentos (agulhas e
seringas), evitando assim abscessos e lesões;
• Trocar de agulhas, se possível, a cada recarga da seringa,
colocando a agulha usada para esterilização;
• Evitar danos à vacina, usando sempre uma caixa de
isopor para utilizá-la, proporcionando boas respostas
imunológicas.
As lojas da Cocapec dispõem das vacinas que o criador
necessita e também de um médico veterinário para orientar
quanto a melhor condução do seu rebanho.

É recomendado que a vacinação contra a raiva seja
efetuada na tropa de equinos
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BOLETIM

RELAÇÃO DE TROCA

Relação de Troca de Café
Valores referente ao mês de Abril de 2021
Unid.

Preço unitário SP

Preço unitário MG

Relação de Troca SP

Relação de Troca MG

Sulfato de Amônio

T

R$

1.850,00

R$

2.050,00

2,40

2,66

Ureia

T

R$

3.000,00

R$

3.170,00

3,90

4,12

Super Simples Gr

T

R$

1.770,00

R$

1.800,00

2,30

2,34

Adubo 21,00,21

T

R$

2.370,00

R$

2.570,00

3,08

3,34

Nitrato de Amônio

T

R$

2.100,00

R$

2.310,00

2,73

3,00

Custo (R$/ha) por Produto
Produto
ABAMECTIN 72
ACTARA WG
ALION SC 500

0,25

Preço Unitário (Kg/L)
R$

104,95

Preço (R$)/ha

Produto

R$

26,24

KUMULUS DF

2

R$

11,03

Kg/L/ha

Preço Unitário (Kg/L)

Preço (R$)/ha
R$

22,05

1

R$

190,00

R$

190,00

MANZATE WP

4,5

R$

21,00

R$

94,50

0,15

R$

2.244,00

R$

336,60

MATCH

0,3

R$

73,14

R$

21,94

1

R$

43,75

R$

43,75

NOMOLT

0,25

R$

165,00

R$

41,25

47,46

NUFURON

0,01

R$

620,00

R$

6,20

ALLY 60 XP

0,01

R$

1.187,50

R$

11,88

ALTACOR 35 WG

0,09

R$

1.291,40

R$

116,23

ALTO 100

0,7

R$

67,80

R$

METILTIOFAN

AMISTAR WG

0,1

R$

500,00

R$

50,00

OMITE

1,5

R$

76,18

R$

114,27

APROACH PRIMA

0,5

R$

163,88

R$

81,94

OPERA

1,5

R$

74,76

R$

112,14

1

R$

19,00

R$

19,00

FUJIMITE - FRASCO 1 LI

1,5

R$

75,00

R$

112,50

ASSIST

2

R$

17,75

R$

35,50

POQUER

0,6

R$

52,50

R$

31,50

AURORA 400 CE

0,1

R$

525,00

R$

52,50

PRATICO

2,5

R$

102,00

R$

255,00

BORAL 500 SC

1,5

R$

232,00

R$

348,00

4

R$

115,00

R$

460,00

CANTUS

0,15

R$

560,00

R$

84,00

PREMIER WG

1

R$

130,00

R$

130,00

33,69

R$

33,69

PRIORI XTRA

0,5

R$

133,00

R$

66,50

REDSHIELD

1,3

R$

58,75

R$

76,38

RIMON

0,3

R$

127,99

R$

38,40

AUREO

CERCOBIN 700 PM

1

R$

PREMIER PLUS

CLETODIM NORTOX

0,6

R$

48,76

R$

29,26

CLORIMURON NORTOX

0,1

R$

86,00

R$

8,60

COMET

0,7

R$

128,00

R$

89,60

RIVAL

89,82

ROUNDUP MAIS 480

CUPROZEB

2,25

R$

39,92

R$

CURYON

0,8

R$

95,75

R$

76,60

ROUNDUP WG

DANIMEN 300

0,3

R$

105,84

R$

31,75

SELECT
TALENTO

DITHANE

4,5

R$

21,24

R$

95,58

ENVIDOR

0,3

R$

495,00

R$

148,50

TENAZ

ETHREL

0,8

R$

202,50

R$

162,00

TILT

10,78

TUTOR

39,38

VERDADERO WG

FASTAC

0,22

R$

49,00

R$

FLUMIZIN

0,1

R$

393,75

R$

GALIGAM

4

R$

103,75

R$

415,00

VERTIMEC

GOAL

4

R$

103,75

R$

415,00

ZAPP QI

IHAROL

1

R$

18,44

R$

18,44

IMPACT

5

R$

34,33

R$

171,67

0,1

R$

86,75

R$

8,68

KARATE 50

32

Kg/L/ha

KASUMIN

1,5

R$

91,00

R$

136,50

KLORPAN

1,5

R$

32,50

R$

48,75
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1

R$

56,40

R$

56,40

2,3

R$

27,25

R$

62,68
122,40

3

R$

40,80

R$

0,4

R$

52,50

R$

21,00

0,015

R$

2.993,00

R$

44,90
160,00

2,5

R$

64,00

R$

0,675

R$

52,05

R$

35,13

1,5

R$

41,90

R$

62,85

1

R$

362,00

R$

362,00

0,4

R$

53,00

R$

21,20

3

R$

22,50

R$

67,50

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

Produtos

Mensal
do Preço do Café
Média Mensal do Preço doMédia
Café
Arábica
- Arábica
Comparativo dos últimos 5 anos (R$)
Comparativo dos últimos 5 anos (R$)
750
700
650
600
550
500

2017

450

2018

400

2019

350

2020

300

2021

250
200
150

Fonte: Esalq/BM&F

100
1

2

3

4

5
2017

6
2018

7

2019

2020

8

9

11

12

Fonte: Esalq/BM&F

Média mensal do preço* de Milho

Média mensal do preço de Café Arábica* índice Esalq/BM&F
2020

10

2021

2020

2021
R$

2021
US$

R$

US$

51,07

12,3

83,64

15,61

51,69

11,89

83,89

15,47

Março

57,41

11,73

91,15

16,22

Abril

52,92

9,25

101,82

Maio

50,11

8,89

93,00

Junho

47,75

9,19

505,97

95,89

Julho

49,7

9,41

578,84

106,03

Agosto

56,62

10,36

564,61

104,65

Setembro

60,05

11,11

86,23

15,77

R$

US$

R$

US$

Janeiro

493,03

118,89

639,71

119,40

Janeiro

Fevereiro

481,90

110,85

685,20

126,34

Fevereiro

Março

556,28

113,72

731,86

129,74

Abril

585,55

109,76

Maio

574,15

Junho

483,24

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

536,6

95,32

Outubro

72,71

11,36

Novembro

566,63

104,78

Novembro

80,16

14,81

Dezembro

594,32

115,62

Média Anual

543,43

105,86

685,59

125,16

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

Dezembro

75,33

14,65

Média Anual

58,79

11,25

Fonte: Índice Esalq/BM&F

Índices pluviométricos* - Últimos 3 anos
FRANCA / SP

Jan

2019

207

2020

334

Fev

Mar

Abr

Mai

307

267

165

59

345

161

28

33

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total / Ano

7

8

24

111,06

53,83

294

224

1.727

1

0

5

1,4

62

112

200

1.282

132

135,34

192

224,3

262,4

206,7

96,5

46,0

4,0

4,0

14,5

56,2

57,9

203,0

212,0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total / Ano

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

320

1449

173

135

85

Média Mensal

176,7

286,3

233,7

85,0

17,0

5,5

6,0

24,0

58,0

112,0

214,0

258,0

IBIRACI / MG

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total / Ano

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

320

1501

112,5

35,5

0,0

7,0

7,0

62,0

169,0

219,5

252,5

2021
Média Mensal

CAPETINGA / MG

2021

2021
Média Mensal

237

142

185

248,3

304,3

215,3

459

393

564

*(Dados em milímetros obtidos na Cocapec Matriz (Franca/SP), Núcleo Cocapec Capetinga/MG e no Sítio Santo Elias em Ibirac/MG)
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CURTAS

CURTAS
Fique informado com
o WhatsApp Cocapec

Doação para a Pastoral do
Menor e Família de Franca/SP

A

Cocapec realizou a doação de utensílios domésticos
para a Pastoral do Menor e Família de Franca/SP, a
instituição atende diversas crianças, adolescentes e seus
familiares em situação de vulnerabilidade. A doação
contribui para que a Pastoral continue fornecendo ajuda
as famílias.

Q

uer ficar atualizado de assuntos referente a
Cooperativa? Basta adicionar o número (16) 992176516 aos seus contatos, enviar uma mensagem com seu
nome completo e a matrícula e aguardar o cadastramento.
Após essas etapas você irá receber diariamente informações
sobre as cotações, oportunidades comerciais, eventos da
Cocapec e muito mais.

Andamento da reforma na matriz

A

s obras da matriz seguem em
andamento e a cada dia é possível
ver o progresso do projeto. O conceito é
oferecer maior conforto e eficiência aos
cooperados e clientes, a loja contará com
um espaço mais prático e a nova cafeteria
será mais moderna e ampla. Nesse período
de reformas é fundamental que todos
tenham compreensão, tudo é pensado para
oferecer o melhor atendimento a todos.

34

R E V I S TA C O C A P E C - M A R / A B R 2 0 2 1

R E V I S TA C O C A P E C - M A R / A B R 2 0 2 1

35

