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A Cocapec continua ampliando suas estruturas para atender melhor às 
necessidades dos cooperados, investindo na reforma da matriz e em 
obras de melhorias logísticas no núcleo de Pedregulho/SP. Além das 
reformas, está investindo também na construção da loja e armazém 
no núcleo de São Tomás de Aquino/MG. Tudo isso irá promover um 
ambiente melhor, mais adequado aos cooperados, fornecedores e 
colaboradores da Cooperativa.

Para ampliar os serviços e adequar a demanda dos cooperados, os 
armazéns das unidades de Franca/SP, Pedregulho/SP, Cristais Paulista/
SP e Ibiraci/MG receberam os registros para armazenar cafés também 
certificados. Além das adequações nos núcleos mencionados, para 
receber a safra deste ano, o armazém de São Tomás de Aquino/MG 
estará disponível, pois a obra está em processo de finalização.

Pensando na produção de cafés mais sustentáveis e de alta qualidade, 
sabemos  que  operações de colheita e de pós colheita são fundamentais. 
A Cocapec, em conjunto com sua Rede de Serviços Integrados, auxilia 
desde a orientação técnica para o bom desempenho desta importante 
fase do ciclo produtivo, até a classificação e a comercialização do 
café, oferecendo ao cooperado uma gama de serviços para obter os 
melhores resultados em sua atividade.

Ainda ligado diretamente à eficiência da produção o trabalho do 
Laboratório de análises de solo e folha que,somado a interpretação e 
recomendação agronômica do Setor Técnico possibilita uma redução 
de custos e conduza uma boa produtividade otimizando os recursos. 

Dentro das ferramentas que norteiam as decisões da gestão da 
cooperativa, bem como de seus cooperados com informações 
relevantes, importante citarmos a previsão de safra regional. Esta 
ação já faz parte da história da Cocapec, pois é realizada há 20 anos 
com muita eficiência, oferecendo dados para decisões sempre 
assertivas. Além disso, o levantamento da cooperativa colabora com 
a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) na elaboração do 
levantamento nacional da safra. 

Por fim, desejamos a todos os cooperados uma excelente colheita e que 
tenhamos bons frutos para celebrarmos a conclusão de todo o nosso 
trabalho. Relembramos a importância da prevenção contra a Covid-19, 
seguindo as orientações recomendas para manter uma colheita segura

Ampliando estruturas para 
oferecer o melhor ao cooperado
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Armazém de Cristais Paulista/SP 
conquista certificação

Para seguir a missão de se adequar às necessidades dos 
cooperados, os armazéns das unidades de Franca/SP, 
Pedregulho/SP e Ibiraci/MG passaram por auditoria 

e receberam a recertificação da UTZ/ RainforestAllience e 
estão aptos a receber cafés certificados. Além disso, o núcleo 
de Cristais Paulista foi recentemente auditado e também 
possui a certificação. Todas as informações referentes aos 
amazéns estão na carta da safra, disponibilizada na área 
restrita do cooperado no site Cocapec. 

As unidades que possuem a certificação de qualidade 
contemplam boas práticas agrícolas e seguem a Lei 
Brasileira 9.973, DECRETO Nº3855/2001, de conservação 
de produtos agropecuários. Para isso, os armazéns se 
adequaram a normas de segurança, rastreabilidade e 
tecnologia. 

Márcio Veloso, Gestor de Armazenagem, afirma que é 
fundamental termos a Certificação em Cristais Paulista/
SP e recertificação nas outras unidades. “A certificação dos 
nossos armazéns é uma garantia para o produtor de que 

estamos prestando um bom serviço e que seu café está em 
segurança na Cooperativa”. Pontua Veloso. 

Para o cooperado que queira optar em produzir e 
comercializar um café certificado, as especificações 
começam na lavoura com as boas práticas aplicadas 
no campo, sendo fundamental e devendo atender às 
normas de sustentabilidade e responsabilidade social. Ao 
ser direcionado para o armazém o café deve continuar 
atendendo às regras de condições de armazenamento e 
principalmente de rastreabilidade. 

A sustentabilidade cafeeira ultimamente é um tema muito 
abordado e a produção de cafés certificados deve seguir 
as normas socioambientais, mantendo a preservação do 
ecossistema e propiciando renda aos cafeicultores. A busca 
de cafés certificados pelo mercado avança cada vez mais e 
coloca em evidência a sustentabilidade no café. 

O armazém de Cristais Paulista/SP recebeu o 
Certificado Rainforest Alliance/ UTZ 

O armazém de Cristais Paulista/SP recebeu o 
Certificado Rainforest Alliance/ UTZ 

Unidades recebem as recertificações

A Certificação dos armazéns é uma garantia para o 
produtor que de o trabalho é realizado com segurança.
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Fique atento ao risco de pagamento 
de boletos fraudados

Com o aumento do uso da tecnologia e 
desenvolvimento dos ambientes virtuais as fraudes 
também tiveram crescimento. Segundo dados da 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), ocorreu um 
aumento de 45% de golpes via internet nos últimos meses. 
Por isso é fundamental ter atenção e seguir recomendações 
para evitar prejuízos. 

Cooperado ao receber boletos fique atento para não 
realizar pagamentos indevidos. Os documentos da Cocapec 
são emitidos apenas pelo banco Itaú, caso receba boletos 

expedidos por outras instituições não realize o pagamento. 
Os encaminhamentos dos boletos são realizados via e-mail 
ou WhatsApp sempre que é requerido ou quando há atraso, 
por isso mantenha atenção.

Saiba outros procedimentos para evitar esse problema:

- Certifique-se de que os três primeiros números do   
   documento são 341 o código emissor do banco Itaú; 

- Confira os dados do boleto: confirme o vencimento,    
   valor, nome e CNPJ;

- Fique atento às contas a pagar na Cooperativa e       
   certifique se o valor coincide com seus débitos;

- Assegure-se que o beneficiário final é o banco Itaú; 

- Verifique se existem erros de português no documento,  
   boletos falsos costumam apresentar incorreções;

- Para mais informações entre em contato com o Setor  
   Financeiro no número: (16) 99113-0385

Evite transtornos, fique atento!
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Construção da Usina de Rebenefício 
no núcleo de Cristais Paulista/SP

A Cocapec está constantemente pensando, investindo 
e planejando sua evolução, seja na participação no 
mercado ou nos serviços prestados aos cooperados. 

Estes dois fatores correlacionados sem sombra de dúvidas 
resultam no ganho de eficiência e consequentemente na 
rentabilidade do produtor associado. 

No que tange ao departamento de comercialização e 
armazenagem de café, a cooperativa tem passado por uma 
constante transformação, seja em sua estrutura interna 
em relação a métodos e controles, ou no relacionamento 
comercial com o cooperado e clientes. Acreditamos 
que a Cooperativa oferecendo segurança, agilidade, 
transparência e preços compatíveis a mesma cumpre 
seu papel como organização e ferramenta de acesso aos 
mercados.

Desta forma, a Cooperativa há aproximadamente 4 anos 
atrás, em sua reestruturação, em especial a este importante 
departamento, repensou também as áreas de exportação 
e serviços. Participar do mercado externo, cada vez mais 
concorrido e desafiador em todas as suas esferas, como 
a logística rodoviária e marítima, o lastro financeiro 
das operações e a constância nas ofertas é um desafio 
que carece de muita estratégia, revisão de processos 
e alinhamentos comercias que tragam à Cooperativa 
e consequentemente ao associado, rentabilidade e 
segurança. De igual importância, para que a Cocapec 
possa obter mais eficiência em suas estruturas físicas, que 

se apresentam disponíveis nos períodos de entre safra e 
ciclos de safra baixa, os serviços prestados aos cooperados, 
clientes e produtores são uma opção para diluirmos os 
investimentos das referidas estruturas e otimizar seu uso 
gerando mais renda à Cooperativa.

Pensando em todo este contexto, o Conselho de 
Administração trouxe como sugestão de investimento a 
construção de uma nova usina de rebenefício na unidade 
Cristais Paulista. Espera-se que com este feito, a Cocapec 
possa aumentar sobremaneira sua capacidade de preparo 
de café próprio para fazer frente aos mercados externos, 
e oferecer ao cooperado que assim desejar, serviços de 
rebenefício de café e também proporcionar aos seus 
clientes de mercado externo uma estrutura completa de 
serviços de preparo e embarque de café diretamente ao 
porto.

A usina de rebenefício está sendo projetada para preparar 
em torno de 2.500 a 3.000 sacas de café por turno 
diariamente. Contemplará serviços variados com toda a 
qualidade e segurança que todos conhecem na Cocapec, 
gerando renda e oportunidades aos seus mais de 2.700 
cooperados, bem como o estreitamento nas relações 
comerciais com clientes e fornecedores que possam vir 
e necessitar destes serviços. O planejado e já adiantado 
projeto, faz parte de toda uma etapa de implantação das 
estratégias comerciais do departamento de café e está 
programado para iniciar suas operações na safra 2022.

A usina de rebenefício na unidade 
está projetada para preparar em 
torno de 2.500 sacas.

Por: Saulo de Carvalho Faleiros / Diretor Comercial Cocapec
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Há quatro décadas que o Conselho Nacional do Café 
(CNC) vem trabalhando por uma cafeicultura mais 
competitiva, sustentável e integrada. A entidade é o 

principal fórum privado de discussão da política cafeeira no 
país, congregando as maiores cooperativas e associações 
de cafeicultores de diversas origens produtoras. Há 40 
anos o CNC faz história e vem conquistando cada vez 
mais espaço e prestígio. Atualmente, a entidade é liderada 
pelo presidente Silas Brasileiro que está na gestão há 
10 anos. Compõem a diretoria o presidente executivo, 
o coordenador, Maurício Miarelli, e oito membros 
conselheiros diretores das cooperativas associadas.

Nesse período, o CNC inovou sua governança institucional 
com o estabelecimento de comitês técnicos que 
irão estimular a intercooperação entre os membros 
do Conselho, favorecendo a organização setorial da 
cafeicultura e o avanço de pautas prioritárias e mútuas. 
Os comitês foram divididos em quatro temas prioritários: 
Sustentabilidade, Pesquisa & Tecnologias, Estatísticas e 
Comunicação. Um dos resultados desses comitês foi a 
ampliação de canais e a distribuição de notícias sobre o 
setor cafeeiro através de vídeos, redes sociais e podcasts. 
Outro avanço foi o alinhamento da situação das estatísticas 
do setor cafeeiro no Brasil. O CNC, em parceria com a 
Diretoria de Política Agrícola e Informações da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Dipai/Conab), irá contribuir 
para o aprimoramento das estatísticas geradas nos 
levantamentos das safras brasileiras de café e dos custos de 
produção regionais.

Como guardião do Funcafé, o CNC também tem 
acompanhado de perto todos os trâmites necessários 
à disponibilização dos recursos aos cafeicultores e a 
suas cooperativas e tem trabalhado para que o saldo 
remanescente do ano passado seja totalmente aplicado, 
garantindo que esses recursos do Funcafé cheguem 
efetivamente aos cafeicultores, que são a base de 
sustentação de toda a cadeia produtiva. Como membro do 
Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC), o CNC 
discutiu e aprovou o direcionamento de mais recursos do 
Funcafé para a recuperação dos cafezais danificados.

Nos últimos anos, o CNC ampliou seus acordos de 
cooperação e, por meio de parceira com Asbraer e Inmet, 
vem realizando webinários sobre o clima no cinturão 
produtor e criou alertas climáticos para quando um 
evento meteorológico se aproximar do parque cafeeiro. 
Outra conquista da entidade foi o pagamento integral 
da anuidade do ano cafeeiro 2020-2021, devida pelo 
Brasil à Organização Internacional do Café (OIC). O Ato 
do Ministério da Economia abriu crédito suplementar ao 
orçamento destinado ao pagamento da OIC, no valor de R$ 
1,042 milhão. A medida permitirá que o Brasil recupere seu 
direito à voto junto à Organização. O CNC não para e sempre 
atuará em defesa da cafeicultura brasileira, principalmente 
dos cafeicultores e de suas cooperativas de produção, por 
isso temos muito a celebrar.

Conselho Nacional do Café  
celebra 40 anos de história
Por: Assessoria De Comunicação (CNC) / Camila Xavier 

CNC completa 40 anos apoiando a cafeicultura 
e atuando em defesa dos cafeicultores  
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Em ano pandêmico, a entidade teve que se reinventar 
e vai realizar, no dia 08 de julho, um evento virtual em 
comemoração aos 40 anos de história. O evento trará 
temas diversos, com especialistas renomados para abordar 
assuntos da atualidade. Para abrir a cerimônia, teremos 
a presença online da Ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina; do presidente da Organização das Cooperativas 
Brasileiras (Sistema OCB), Márcio Lopes; do presidente 
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Dr. João 
Martins; e do presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles.
Contaremos também com a participação do diretor vice-
presidente da StoneX Financial Inc., Albert Scalla, para falar 
sobre a principal vulnerabilidade da cafeicultura mundial e 
brasileira pós pandemia. O professor e meteorologista Luiz 
Carlos Molion vai explicar sobre as mudanças climáticas 
e os reflexos na produção de café. Para abordar sobre o 
endividamento rural, teremos o palestrante Wilson Vaz de 
Araújo, diretor do Departamento de Crédito e Informação 
da Secretaria de Política Agrícola do MAPA.

Relevância social e econômica da cafeicultura para o Brasil 
será tema da palestra do superintendente da Organização 
das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo (OCB/ES), 
Carlos André Santos de Oliveira. Já o presidente do CNC, 
Silas Brasileiro, irá explicar sobre a nova governança da 
entidade. E, como sustentabilidade é um assunto prioritário 
na pauta do CNC, não poderia faltar uma palestra inovadora 
sobre o tema. Vanessa Vilela, fundadora da marca Kapeh, irá 
mostrar o café como você nunca viu, através de especiarias 
extraídas do fruto. Ao final das palestras, uma mesa redonda 
com o Conselho Diretor da entidade debaterá os temas. 

Os 40 anos do CNC conta o apoio das cooperativas 
associadas. “São quatro décadas que o CNC vem 
desempenhando importante papel na difusão das ações em 
prol dos cafeicultores e de suas cooperativas. Este evento 
será de muito aprendizado e homenagens emocionantes 
a todos que fizeram e fazem parte desta história”, conclui 
Silas Brasileiro. O evento será gratuito e transmitido, ao 
vivo, no canal do Youtube e no nosso site. Vamos juntos 
celebrar: https://cncafe.com.br/40anos

Silas Brasileiro está na gestão há 10 anos. 

O CNC inovou sua governança 
institucional com o estabelecimento 
de comitês técnicos que irão 
estimular a intercooperação entre  
os membros do Conselho, 
favorecendo a organização setorial 
da cafeicultura e o avanço de pautas 
prioritárias e mútuas.

“
”
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Pensando em oferecer o melhor para o cooperado, 
na Assembleia Geral Ordinária de 2020 foi definido 
como objetivo promover a melhoria no sistema de 

armazenagem de café no núcleo de São Tomás de Aquino/
MG. As obras foram iniciadas em meados do ano passado 
e nessa safra, e após concuídos os trabalhos, já estará 
disponível para o recebimento.

Com capacidade de armazenar mais de 100 mil sacas, o 
armazém beneficiará diversos cooperados da cidade e 
da região, a localidade contará com uma nova loja para 
auxiliar os associados, que tem previsão de estar pronta 
nos próximos meses.

A Cocapec conta com estruturas modernas para o 
armazenamento da safra dos cooperados. Todos os anos 

a cooperativa começa a se preparar meses antes para 
receber com agilidade e segurança. Apesar desse ano 
contar com a bienalidade baixa os armazéns dos núcleos 
já estão preparados.

Recebimento é um dos mais eficientes
da Alta Mogiana:

Toda a equipe Cocapec está preparada para um dos 
momentos mais importantes do ano na cooperativa; 
o recebimento de café. Contando com modernidade, 
rapidez no desembarque, rastreabilidade com controle 
total dos lotes e equipamentos especializados, as unidades 
possuem um dos melhores sistemas de recebimento e 
armazenamento, com segurança, facilidade e agilidade.

Novo armazém de São Tomás de 
Aquino/MG receberá a safra 2021
Todos os núcleos estão preparados para o recebimento

O novo armazém de São Tomás 
Aquino/MG terá capacidade para 
armazenar mais de 100 mil sacas 
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Além dos armazéns preparados, a balança, que é a 
etapa inicial do recebimento, dispõe de total precisão. 
Acompanhada da nota fiscal a carga é pesada, já contendo 
o nome do cooperado com suas informações que são 
transferidas para o sistema e em seguida já é gerado o 
número de lote. Vale lembrar que todas as balanças das 
unidades Cocapec são aferidas preventivamente antes da 
safra e também é realizada a medição oficial do INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).  
Todo o procedimento é realizado através do sistema, 
após a entrada na Cocapec o café do cooperado é 
totalmente rastreado no armazém, onde os colaboradores 
movimentam os big bags através de empilhadeiras com 
um dispositivo capaz de identificar cada lote do café de 
cada cooperado no sistema. Tudo é realizado pensando 
na segurança e garantia de qualidade. O recebimento 
é executado de maneira ágil e automatizada por isso é 
considerado um dos melhores da região da Alta Mogiana.

Vale lembrar que neste ano todos os cuidados contra a 
pandemia de Covid-19 estão sendo mantidos. Todos os 
funcionários, prestadores de serviços e motoristas estão 
tomando todas as medidas de prevenção, assim como na 
safra passada é fundamental manter o cuidado.

As obras em São Tomás de Aquino/MG serão 
finalizadas nos próximos meses

As balanças de todas as unidades Cocapec são 
aferidas preventivamente antes da safra
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O Departamento de Máquinas e Implementos da 
Cocapec tem a importante função de oferecer 
oportunidades para otimizar o trabalho dos 

cooperados. O setor vem passando por uma reestruturação 
de profissionais para continuar disponibilizando o melhor 
ao produtor rural. Com uma estrutura preparada a Cocapec 
está pronta para atender as demandas do cooperado. 
Com o Setor de Máquinas é possível oferecer o serviço de 
atendimento que auxilia o associado em suas escolhas, e   
assistência com a entrega técnica e oficina mecânica. 

O setor conta com diversas linhas e também modalidade de 
aquisição como a troca por ICMS -SP, barter (troca em café) 
e financiamento bancário. Na edição do Simcafé desse ano 
foi possível observar a readequação do setor e também sua 
importante função de auxiliar nas melhores decisões para 
o cooperado.

Outro importante serviço é o atendimento externo, no qual 
os profissionais de campo são fundamentais para observar 
demandas e auxiliar os cooperados a realizarem seus 
investimentos adequadamente em suas propriedades. 

Essa função é realizada pelo empresa FR Representações 
(Frank Rangel) que atua no estado de Minas Gerais, e pela 
DC (Daniel Carrijo) que trabalha na área de atuação da 
Cocapec em São Paulo. Ambos atuam com o setor cafeeiro 
há muitos anos e possuem experiência para identificar as 
demandas do produtor rural. 

Minas Gerais:
Frank Rangel Silva | Contato: (35) 9991- 4198

São Paulo:
Daniel Alves Carrijo | Contato: (16) 99196- 4680

Reestruturação do Setor de 
Máquinas e Implementos Cocapec

Entre em contato e agende uma visita:



15R E V I S T A  C O C A P E C  -  M A I / J U N  2 0 2 1

APlataforma Global do Café (GCP) é uma 
associação internacional dedicada a promover 
a sustentabilidade na cafeicultura, composta 

por mais de 200 membros de todos os segmentos de 
produção do café, com atuação no Brasil e em mais 9 países 
produtores de café. A GCP tem como visão a construção 
de um setor cafeeiro mundial sustentável orientado para 
a melhoria contínua estruturado em referências (BCC – 
Base Coffee Code) nas dimensões econômicas (gestão dos 
negócios - acesso a informações e extensão rural), sociais 
(acesso à educação, trabalho, liberdade de associação, 
livre negociação) e ambientais (conservação do solo e 
água, fertilidade do solo e da biodiversidade ambiental, 
estratégias integradas de controle de pragas e doenças, uso 
correto de agroquímicos) com objetivo de proporcionar 
melhores condições para produtores e trabalhadores, 
assegurando a oferta futura de café enquanto protege os 
recursos naturais. 

No Brasil, o Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC) 
é um documento de referência e com características de 
equivalência ao BCC para atuação em sustentabilidade 
local, baseado na Produção Integrada (PI-Café da EMBRAPA) 
e de elaboração coletiva com a participação dos serviços 
de extensão dos principais estados produtores de café 
do Brasil (EMATER-MG, INCAPER-ES, CATI-SP, EMATER-PR, 
EMATER-RO), cooperativas, entidades de classe, institutos e 
organismos de certificação. O CSC não é e não pretende ser 
um sistema de certificação. Ele é a seleção dos temas centrais 
e fundamentais para a atuação em sustentabilidade, tanto 
do produtor como do técnico/extensionista. O conteúdo 
do CSC foi construído para ser também uma base de 
preparação das propriedades para acessar posteriormente 
sistemas de verificação/certificação com reconhecimento 
internacional e novos mercados, caso seja a vontade do 
produtor. 

A Cocapec, desde o início das discussões sobre o tema da 
sustentabilidade da cadeia cafeeira, se tornou membro 
associado, participando do processo de Governança como 
membro do Grupo Trabalho Brasil com objetivo de discutir 
tecnicamente, desenvolver e propor melhores práticas na 
cafeicultura. Mais recentemente o BCC mundial entrou em 
processo de revisão (consulta pública de sua última versão 
(2016) e a Cocapec teve a oportunidade de estudá-lo e 
protocolou sua visão junto ao GCP mundial. 

As três dimensões foram tratadas em princípios, práticas e 
medições com sugestões de alterações frente a referência 
de 2016. A competitividade da cafeicultura nacional é 
bastante efetiva, mas participar desses fóruns de discussão 
são fundamentais, pois nesta última revisão preocupou-
nos como os defensivos agrícolas são abordados na nova 
versão proposta para o BCC, em especial, pela sugestão 
de existência da lista Vermelha – princípios ativos que não 
devem ser usados na cafeicultura (ex: lambacialotrina, 
abamectina, terbufos, tebuconazol, chlorotalonil) e os da 
Lista Amarela que podem ser usados, mas existe um plano 
para sua eliminação progressiva em prazo determinado 
(tiamethoxan, imidacloprid, clorpirifos, tiofanatometílico, 
ciproconazol, epoxiconazol, triadimenol entre outros) 
substituindo-os por métodos alternativos de Manejo 
Integrado de Pragas. Há um risco embutido em especial 
pela cafeicultura nacional ser de uso intensivo de tecnologia 
e que passa pelo controle de pragas e doenças para buscar 
uma maior produtividade e qualidade. Para tal, orientados 
pelo CNC – Conselho Nacional do Café que vê risco sobre 
o texto, propusemos na consulta pública do BCC a inclusão 
do termo – se possível, na lista amarela, ou seja, eliminação 
se possível e não com prazos determinados.

Cocapec recebe o Certificado da 
Plataforma Global do Café
Por: Ricardo Lima de Andrade/ Superintendente Comercial Cocapec

Cocapec recebe o certificado da Plataforma Global do Café
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A colheita e o pós-colheita são processos que 
interferem e determinam a qualidade final do 
café, e que necessitam de um grande volume 

de trabalho. É um momento de muita relevância, 
já que é a concretização de um ciclo. Mas, afinal, 
qual a importância da colheita e do pós-colheita na 
qualidade do café?

A fruta do cafeeiro é classificada como não climatérica, 
isso significa que precisa estar ligada à planta para 
concluir seu processo de amadurecimento, tornando 
o momento da colheita crucial para obtermos um 
bom fruto e, consequentemente, uma semente de 
qualidade. É nesse momento em que o grão está 
completando o seu ciclo de granação, maturação 

Operações na colheita e no pós-colheita 
promovem a qualidade do café

O grão precisa estar ligado 
a planta para completar 

o seu ciclo de granação e 
maturação

Processos são fundamentais na produção de cafés especiais

e atingindo os teores de açúcares definidos 
geneticamente.

Após essa etapa, inicia-se a fase do pós-colheita, que 
é um conjunto de tarefas e processos que o produtor 
executa para fazer a secagem das sementes. O café é 
avaliado pelas suas condições físicas e sensoriais, em 
que cada tipo de defeito ou atributo de qualidade tem 
origem no processo do ciclo fenológico e na forma de 
processamento no pós-colheita. Ou seja, a forma que 
colhemos, secamos, beneficiamos e armazenamos 
o café, exerce influência total na qualidade de cada 
lote, e consequentemente, nas possibilidades de 
comercialização.

Por: Higor Brotifixi/ Degustador Pleno Cocapec 
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O café é avaliado pelas suas condições físicas e sensoriais

O café é uma commodity, ou seja, é negociado 
globalmente em larga escala, com grande impacto 
na economia mundial, e presente na vida da maioria 
das pessoas diariamente em todo mundo. Isso faz 
com que a forma de consumo, seja influenciada por 
questões econômicas, culturais, logísticas, qualitativas, 
de marketing, e do nível de conhecimento de cada 
consumidor. 

Nos últimos anos, o aumento na busca por produtos de 
melhor qualidade também surtiu efeito no mercado 
de café, trazendo um crescimento significativo 
na demanda e, consequentemente, tornando as 
metodologias de avaliação para cafés especiais ainda 
mais conhecidas e difundidas.

Com as novas possibilidades, vieram novas formas 
de processamento, diferentes estruturas, tecnologias, 
equipamentos, técnicas, e até mesmo novas 
descobertas e quebras de paradigmas, como é o caso 
das fermentações. 

O café é avaliado pelas suas 
condições físicas e sensoriais, 
em que cada tipo de defeito 
ou atributo de qualidade 
tem origem no processo do 
ciclo fenológico e na forma 
de processamento no pós 
colheita. Ou seja, a forma 
que colhemos, secamos, 
beneficiamos e armazenamos o 
café, exerce influência total na 
qualidade de cada lote.

“

”
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Para o produtor escolher quais equipamentos e 
técnicas de secagem utilizar, é importante levar 
em consideração alguns fatores como: economia, 
rendimento operacional, custo de aquisição, de 
implantação e de manutenção. Cada processo 
adotado “porteira adentro”, exige um nível de 
conhecimento e estrutura mínima para ser realizado, 
cabendo ao produtor analisar qual método é o 
melhor, com base em sua estrutura física, mão de 
obra disponível, nível de conhecimento, e qual a 
qualidade final pretende obter e, consequentemente, 
qual mercado quer acessar. Devemos lembrar que 
cada tipo de mercado exige um nível de qualidade, o 
que significa que diferentes produtores encontrarão 
facilidades e dificuldades em implantar ou mudar 
determinados processos. 

Fazer um bom planejamento é crucial para o 
desenvolvimento dos trabalhos de colheita e pós- 
colheita, tanto para a qualidade, quanto para um 
bom rendimento operacional. A começar na lavoura 
com um diagnóstico completo da maturação em 

A busca por cafés de qualidade difundiu os 
métodos de avaliação 
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A Cocapec oferece todo suporte para o cooperado 
e realiza o Concurso de Qualidade como forma de 

valorização ao produtor 
cada talhão. Isso é uma ferramenta que auxiliará 
em muitos fatores, o principal é o cronograma dos 
talhões a serem colhidos na propriedade, se haverá 
a necessidade do uso de maturadores, e a forma de 
processamento no pós-colheita. Para os produtores 
que desejam trabalhar com cafés especiais, é uma 
fase importante para detectar os talhões com maior 
potencial, sendo possível direcionar processamentos 
específicos, sem perda de eficiência dos processos de 
colheita e secagem.

Nessa fase também são realizados os cálculos de 
dimensionamento da safra, volume a ser colhido, 
estrutura necessária, e a manutenção de maquinários 
a serem utilizados, como: moegas, lavadores, 
descascadores, terreiros, secadores, elevadores, tulhas 
etc. 

Em resumo, a colheita e pós colheita eficiente é aquela 
que, acima de tudo, encontra um bom equilíbrio 
dos pilares qualitativo, operacional e econômico, 
lembrando sempre que ágio de preço e agregação de 
valor são conceitos diferentes.

A Cocapec, através de seus Serviços Integrados 
oferece todo o suporte para o cooperado, levando 
informação para um bom planejamento e execução 
de todas as fases mencionadas, além de levar de 
maneira idônea e transparente o conhecimento real 
da qualidade de cada lote, e o suporte até a fase de 
comercialização. Na cooperativa, os cafés passam por 
processos criados para a identificação e avaliação dos 
lotes de cafés especiais, e anualmente, é realizado o 
Concurso de Qualidade Senhor Café, que reconhece 
os melhores cafés produzidos pelos cooperados, com 
profissionalismo, transparência, e base técnica.
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A análise de solo é uma etapa fundamental para 
uma boa produtividade. Com ela é possível obter 
resultados específicos e possibilitar a diminuição 

de alguns custos. Apesar da sua importânciaé um 
procedimento que sempre coincide com o período de 
colheita e por isso muitas vezes o produtor não dá a devida 
atenção ou não tem tempo para realizar a retirada da 
amostra e encaminhá-la para a cooperativa.  

Pensando nessa demanda a Cocapec possui um serviço 
em convênio com a empresa Pollo Precisão que realiza o 
trabalho de coleta das análises de solo, e conta uma equipe 
especializada, com equipamentos adequados o que 
garante a retirada correta da amostra. 

O trabalho do Laboratório é fundamental para o processo, 
assim como o suporte dado pelo Setor Técnico. Com isso, 
é possível obter resultados específicos sobre a calagem 
e a adubação e possibilita a diminuição de custos na 
produção. Com a utilização correta dos resultados da 
análise pode-se realizar uma adubação balanceada e uma 
recomendação ideal de calcário e gesso. Vale lembrar que 
o Laboratório Cocapec possui os certificados de qualidade, 

sendo considerado conceito “A” pela Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/SP) e também pelo 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Os resultados 
das amostras ficam prontos em até 5 dias e podem ser 
consultados através do site Cocapec.

Segundo o Engenheiro Agrônomo Uniagro/Cocapec 
Murilo Duarte, a análise de solo é uma prática fundamental 
para a cultura do café. “No cenário econômico atual que 
a cafeicultura se encontra é necessário buscar práticas de 
manejo que possibilitam diminuir o custo de produção e 
através de uma boa amostragem pode se obter uma boa 
recomendação de calagem e adubação”.  Ainda segundo 
Duarte, uma pequena parcela dos produtores ainda 
não acredita no real valor da amostra de solo. “Muitos 
produtorestêm uma vivência na cafeicultura mais antiga, 
onde inicialmente, o cafeeiro era cultivado em solos 
recém descobertos por matas naturais, com média a alta 
fertilidade, por isso não entendem o esgotamento gradual 
da fertilidade natural do solo e a importância de analisar a 
terra.”

A importância de realizar a 
análise de solo no período correto

Com a análise é possível diminuir custos 
e manter uma boa produtividade 

A Cocapec possui um serviço em 
convênio com a Pollo Precisão que 

realiza a coleta de análises  

Prática é essencial na produção
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O Levantamento de safra é realizado anualmente pela 
Cocapec desde 2001, com o intuito de auxiliar nas 
decisões tomadas pela Cooperativa em relação à 

armazenagem e também avaliar a eficência do processo 
produtivo ao longo do tempo.

A Cooperativa investe no GIS (Sistema de Informação 
Geográfica) que monitora o parque cafeeiro de toda a região. 
Para realizar o levantamento são avaliadas as lavouras da 
região de atuação da Cocapec e esse trabalho é executado 
através de fotos de alta qualidade. Após o monitoramento, 
se dá início a etapa seguinte que acontece diretamente no 
campo. São analisados 1040 pontos amostrais na região de 
atuação da Cocapec pela equipe técnica. 

Evolução ao longo dessas décadas:

Ao longo dos anos foi possível observar uma evolução 
na atividade seguindo o desenvolvimento da tecnologia. 
Além disso, a reestruturação do parque cafeeiro pode ser 
observada, em que muitas lavouras foram erradicadas e 
posteriormente renovadas de forma planejada para serem 
mecanizadas. 

A organização das etapas do trabalho é fundamental para 
os resultados, iniciando-se na Cooperativa com os dados 
coletados pelo GIS, passa para a equipe de campo que 
avalia os pontos com o auxílio de um GPS e retornam ao 
setor de geoprocessamento que finaliza o processo com a 
extração dos valores referentes à produtividade, produção 
e a área. 

Previsão de safra Cocapec 
completa 20 anos

Ao longo dos anos foi observado o 
desenvolvimento das lavouras e o aumento da 
produtividade

Trabalho é essencial para o cooperado e para decisões da Cooperativa
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No decorrer das décadas realizando a previsão de safra 
foi possível observar o desenvolvimento das técnicas, 
do trabalho e também da produção. De 2012 adiante foi 
observado um crescimento de 14% na produtividade nos 
anos de bienalidade alta, e um dos fatores que justifica 
esse resultado é a evolução da tecnologia na lavoura. 
Atualmente a mecanização está presente desde o plantio 
até a colheita. 

Também constatou-se o aumento da área produtiva, já 
que a Alta Mogiana conta com características propícias 
para o plantio de café como explica Tales Cardoso, Analista 
de Geoprocessamento da Cocapec. “A região possui boas 
condições para o plantio do café, como a altitude e clima, 
isso tem feito produtores investirem na cultura, além disso, 
o hábito de consumo tem mudado muito e aumentado 
a cada ano”. Com isso, desde 2002 até 2021 houve um 
crescimento de 73% na área produtiva da região, pontua 
Tales.

Levando em consideração que a área e a produtividade 
cresceram, a produção em sacas também teve considerável 
aumento ao longo dos anos analisados. De 2002 até 2021 
foi possível observar um aumento de 127%, nos anos de 
bienalidade positiva. 

A tecnologia presente no campo atualmentetambém está 
dentro da Cooperativa na atualização dos pontos amostrais. 
Há 20 anos atrás esse trabalho era desenvolvido de forma 
mais complexa e manual, o que demandava muito mais 
tempo. Hoje em dia, o serviço de mapeamento da área 
produtiva é realizado constantemente porém em trabalhos 
internos. 

Por ser uma função realizada há anos com muita qualidade 
e seriedade, a previsão de safra realizada pela Cocapecé 
fundamental para contribuir com o levantamento nacional 
da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), os 
dados coletados na região pela Cooperativa são divididos 
com instituição para realizar a previsão nacional de café. 

A tecnologia é aliada nesse trabalho, as lavouras da região são 
avaliadas por meio de fotos de alta qualidade

Ao longo dos anos foi possível 
observar uma evolução na atividade 
seguindo o desenvolvimento 
da tecnologia. Além disso, a 
reestruturação do parque cafeeiro 
pode ser observada, em que muitas 
lavouras foram erradicadas e 
posteriormente renovadas de forma 
planejada para serem mecanizadas. 

“
”
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Ocooperativismo é uma filosofia que visa estabelecer 
uma sociedade mais justa e equilibrada, com 
melhores oportunidades para todos. Acredita-se 

que ao unir pessoas com o mesmo propósito é possível 
construir os melhores caminhos para o desenvolvimento 
social e econômico. 

Surgimento do cooperativismo no mundo:

Em 1844, um grupo de 28 tecelões da Inglaterra se 
juntaram em volta de um objetivo: montar um armazém 
próprio, já que os preços estavam muito elevados. A ideia 
era simples, comprar uma grande quantidade de alimentos 
para conseguir menores preços e dividir igualitariamente. 
Foi nesse momento que nasceu a primeira cooperativa 
moderna, com os princípios de honestidade, solidariedade, 
equidade e transparência; valores que até hoje são seguidos 
pelas cooperativas do mundo todo. A cooperativa teve 
sucesso e em pouco tempo conquistou diversos associados.
Atualmente, o cooperativismo está presente em 150 
países e conta com mais de 1 bilhão de cooperados ao 
redor do mundo. Os números do cooperativismo são 
surpreendentes; um dado interessante é que se as 300 
maiores cooperativas do mundo fossem um país, seriam 
a 9ª maior economia do planeta. Além disso, 1 em cada 7 
pessoas do planeta são associadas a uma cooperativa. 

Surgimento da primeira cooperativa no Brasil:

No Brasil, a primeira cooperativa surgiu em 1889 em Ouro 
Preto/MG quando criou-se a Cooperativa Econômica dos 
Funcionários Públicos de Ouro Preto, focada no consumo 

de produtos agrícolas, fundada por imigrantes europeus 
e operários. Já em 1902 foi fundada por um padre suíço a 
primeira cooperativa de crédito que funciona até hoje. E a 
partir de 1906 começaram a surgir as primeiras cooperativas 
agropecuárias, que foram idealizadas por produtores rurais e 
imigrantes alemães e italianos que trouxeram essa cultura do 
cooperativismo para o Brasil. Em 1969 nasce a Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), que é a representante e 
defensora dos interesses cooperativistas nacionais.

Atualmente o cooperativismo tem números expressivos 
no Brasil, o número de brasileiros que se uniram ao 
cooperativismo nos últimos oito anos aumentou 62%, o que 
gerou um crescimento de 43% na oferta de empregos.

Valores do cooperativismo:

O pensamento cooperativista se baseia em valores 
como solidariedade, responsabilidade, democracia e 
igualdade. Além disso, o cooperativismo tem como 
conceitos a cooperação, na qual todos constroem juntos; a 
transformação, que busca modificar para melhor a sociedade 
e também o equilíbrio, que visa colocar no mesmo lado 
questões como o econômico e o social, o individual e o 
coletivo, a produtividade e a sustentabilidade. 

A Cocapec há mais de 35 anos acredita e colabora com os 
valores cooperativistas, auxiliando a comunidade, apoiando 
projetos sociais e se amparando aos preceitos como a 
democracia, a responsabilidade e a igualdade. Para que 
assim seja possível atender com eficiência as necessidades 
dos cooperados e promover a cafeicultura da região.

Cooperativismo: um pouco 
sobre sua história

Primeira Cooperativa do mundo 
formada por 28 tecelões na Inglaterra

Fonte: OCB (Organização Nacional das Cooperativas) e Sistema OCESP
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Tempo seco requer 
suplementação alimentar 
para o rebanho

E
ste ano as condições do tempo indicam que o 
período da seca em nossa região se inicia mais 
cedo, exigindo do criador uma atenção maior no 
que se refere a uma boa alimentação. 

Nossos rebanhos, tanto vacas de cria como leiteiras e 
animais em cria, ou seja, os mais novos requerem uma 
suplementação especial para não perderem a condição 
corporal necessária, uma vez que as pastagens, nesta época, 
perdem o valor nutricional e tem baixo teor de proteína.

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

A condição corporal na vaca leiteira é importante para 
manter o ciclo reprodutivo, aumentando a taxa de 
natalidade e de concepção das novilhas após a primeira 
parição. A suplementação em animas de cria aumentando 
o peso final, possibilita a redução da idade do abate ou a 
taxa de mortalidade. 

É a hora de fornecer um alimento que contenha um teor 
maior de proteína e minerais para melhorar o desempenho 
animal, ajudando os microrganismos do rúmen a utilizarem 
com mais eficiência as forragens disponíveis. 

Rebanhos necessitam de 
suplementação alimentar no 
período da seca 



27R E V I S T A  C O C A P E C  -  M A I / J U N  2 0 2 1

A melhor fonte de proteína é a natural (por exemplo: 
farelos de soja e algodão). Como é um alimento de custo 
alto, podemos substituir uma parte desta proteína pelo 
nitrogênio não proteico - NNP (por exemplo: ureia pecuária).

Mistura de sal mineral+ureia+palatabilizante: 

Se houver na propriedade pasto com capim mais alto 
(macega), podemos usar o sal proteínado misturado com 
farelos para melhorar a palatabilidade, e deixar no cocho, 
sempre com um espaço de 20 centímetros por cabeça. É 
preciso ficar atento com a adaptação, pois a ureia fornecida 
sem que os animais estejam adaptados, pode levar a uma 
intoxicação aguda. É uma suplementação de baixo custo e 
os animais não perdem peso. 

O exemplo mais comum, e de menor custo é o abaixo:
Farelo de milho10 kg+ ureia 30kg+ sulfato de amônio 5kg+ 
mistura mineral 55kg = 100kg

Cana-de-açúcar + Ureia pecuária: 

A cana-de-açúcar é um alimento com grande quantidade de 
matéria seca e importante valor energético para os bovinos 
durante o período da seca, porém contém pouca proteína 
bruta. Por isso, é necessário adicionar ao trato com a cana a 
ureia como fonte de proteína, e o sulfato de amônio como 
fonte de enxofre. Esta mistura pode ser usada tanto para 
gado de leite como para gado de corte, e também pode ser 
dada aos bezerros acima de 3 meses.

A cana é considerada um alimento de custo baixo,e mantém 
o valor nutritivo por um período longo após sua maturação.  
Fazemos a mistura, com 90% de ureia e 10% de sulfato 
de amônio. Para cada 100 kg de massa de cana picada, já 
colocada no cocho, aplicamos, com a ajuda de um regador, 
1 kg da mistura ureia e sulfato de amônio diluída em 4 litros 
de água. Aqui, também, há a necessidade de adaptação dos 
animais a ureia. Devemos iniciar a aplicação com 250gr da 
mistura para 100kg de cana, depois de 5 dias passamos para 
500gr para 100kg de cana e, após mais 5 dias, a quantidade 
de 1kg para 100kg da cana.

Parece complicado e perigoso usar a ureia, mas não é. O 
importante é sempre estar atento à adaptação deste produto 
aos animais. Estamos à disposição para eventuais dúvidas, 
nas lojas da Cocapec. Enfatizamos que a suplementação no 
período da seca é fundamental e seu gado pode até ganhar 
peso ou dar mais leite se bem alimentado nesta época.

É a hora de fornecer um alimento 
que contenha um teor maior de 
proteína e minerais para melhorar 
o desempenho animal, ajudando 
os microrganismos do rúmen a 
utilizarem com mais eficiência as 
forragens disponíveis

“
”
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Valores referente ao mês de Maio de 2021

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

Sulfato de Amônio T R$ 1.944,00 R$ 2.050,00  2,16  2,28 

Ureia T R$ 3.000,00 R$ 3.170,00  3,33  3,52 

Super Simples Gr T R$ 1.780,00 R$ 1.813,00  1,98  2,01 

Adubo 21,00,21 T R$ 2.274,00 R$ 2.342,00  2,53  2,60 

Nitrato de Amônio T R$ 2.100,00 R$ 2.310,00  2,33  2,57 

Custo (R$/ha) por Produto

Relação de Troca de Café

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

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

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$ 77,20 R$ 54,04

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

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

ASSIST 1 R$ 19,00 R$ 19,00

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

AURORA 400 CE 0,1 R$ 525,00 R$ 52,50

BORAL 500 SC 1,5 R$ 232,00 R$ 348,00

CANTUS 0,15 R$ 570,00 R$ 85,50

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

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

CUPROZEB 2,25 R$ 42,50 R$ 95,63

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

DANIMEN 300 0,3 R$ 105,84 R$ 31,75

DITHANE 4,5 R$ 21,24 R$ 95,58

ENVIDOR 0,3 R$ 495,00 R$ 148,50

ETHREL 0,8 R$ 202,50 R$ 162,00

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

FLUMIZIN 0,1 R$ 393,75 R$ 39,38

GALIGAM 4 R$ 94,25 R$ 377,00

GOAL 4 R$ 103,75 R$ 415,00

IHAROL 1 R$ 18,44 R$ 18,44

IMPACT 5 R$ 34,33 R$ 171,67

KARATE 50 0,1 R$ 94,00 R$ 9,40

KASUMIN 1,5 R$ 85,00 R$ 127,50

KLORPAN 1,5 R$ 33,75 R$ 50,63

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

MANZATE WP 4,5 R$ 21,00 R$ 94,50

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

MATCH 0,3 R$ 73,14 R$ 21,94

METILTIOFAN 1 R$ 43,75 R$ 43,75

NOMOLT 0,25 R$ 165,00 R$ 41,25

NUFURON 0,01 R$ 620,00 R$ 6,20

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

OPERA 1,5 R$ 77,00 R$ 115,50

FUJIMITE - FRASCO 1 LI 1,5 R$ 75,00 R$ 112,50

POQUER 0,6 R$ 51,25 R$ 30,75

PRATICO 2,5 R$ 119,76 R$ 299,40

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

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

PRIORI XTRA 0,5 R$ 137,00 R$ 68,50

REDSHIELD 1,3 R$ 58,75 R$ 76,38

RIMON 0,3 R$ 132,00 R$ 39,60

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

ROUNDUP MAIS 480 2,3 R$ 27,25 R$ 62,68

ROUNDUP WG 3 R$ 40,80 R$ 122,40

SELECT 0,4 R$ 51,25 R$ 20,50

TALENTO 0,015 R$ 2.993,00 R$ 44,90

TENAZ 2,5 R$ 64,00 R$ 160,00

TILT 0,675 R$ 52,05 R$ 35,13

TUTOR 1,5 R$ 45,00 R$ 67,50

VERDADERO WG 1 R$ 362,00 R$ 362,00

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

ZAPP QI 3 R$ 27,75 R$ 83,25

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

ZAPP QI 3 R$ 22,50 R$ 67,50
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Fonte: Esalq/BM&F

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

2017 2018 2019 2020 2021

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

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

 2020 2021

R$ US$ R$ US$

Janeiro 493,03 118,89 639,71 119,40

Fevereiro 481,90 110,85 685,20 126,34

Março 556,28 113,72 731,86 129,74

Abril 585,55 109,76 744,13 133,81

Maio 574,15 101,82 822,23 155,38

Junho 483,24 93,00

Julho 505,97 95,89

Agosto 578,84 106,03

Setembro 564,61 104,65

Outubro 536,6 95,32

Novembro 566,63 104,78

Dezembro 594,32 115,62

Média Anual 543,43 105,86 724,63 132,93

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

Média mensal do preço* de Milho

 2020 2021

R$ US$ R$ US$

Janeiro 51,07 12,3 83,64 15,61

Fevereiro 51,69 11,89 83,89 15,47

Março 57,41 11,73 91,15 16,22

Abril 52,92 9,25 97,15 17,46

Maio 50,11 8,89 100,71 19

Junho 47,75 9,19

Julho 49,7 9,41

Agosto 56,62 10,36

Setembro 60,05 11,11

Outubro 72,71 11,36

Novembro 80,16 14,81

Dezembro 75,33 14,65

Média Anual 58,79 11,25 91,31 16,75

Fonte: Índice Esalq/BM&F

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

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 62 112 200 1.282

2021 132 135,34 192 27 19,57 459

Média Mensal 224,3 262,4 206,7 73,2 37,2 4,0 4,0 14,5 56,2 57,9 203,0 212,0

CAPETINGA / MG 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

2021 173 135 85 85 2 393

Média Mensal 176,7 286,3 233,7 233,7 57,3 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

2021 237 142 185 28 21 564

Média Mensal 248,3 304,3 215,3 84,3 30,7 0,0 7,0 7,0 62,0 169,0 219,5 252,5

Fonte: Esalq/BM&F

2020

2021

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

A reforma na unidade 
de Franca/SP está em 

processo de finalizações, 
o projeto que irá ampliar 
e trazer mais comodidade 
aos cooperados já está em 
etapas finais. Em breve a 
matriz contará com um 
espaço mais confortável.

O serviço de recebimento do núcleo de Pedregulho/
SP passou por obras para garantir mais agilidade na 

descarga. Antes o sistema de granduto era mais demorado, 
agora com o novo o recebimento ocorrerá muito mais 
rápido e prático. Tudo isso, para garantir mais agilidade aos 
cooperados. 

Obras da Matriz estão em processo de finalização

Sistema de recebimento em 
Pedregulho passa por reforma

Recebimento das sobras

ACocapec já distribui as sobras referentes ao ano de 
2020, os cooperados tiveram um retorno direto de 

aproximadamente R$ 3.6 milhões. Desse montante R$ 
2.559.489,00 foram destinados para o Capital Social e 
R$ 1.100.000,00 destinados para Crédito em Conta,  que  
será realizado diretamente na conta bancária para evitar 
o deslocamento até a Cooperativa, devido às medidas de 
prevenção contra a Covid-19. O saldo foi disponibilizado 
assim como o restante das informações na carta das sobras 
na área restrita do cooperado, no site Cocapec.  
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