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Cooperativa
levanta dados
para analisar
os impactos
climáticos

Presidente da
Conab visita
Cocapec e
percorre áreas
atingidas pela
geada

Vem aí! Concurso de
Qualidade Senhor Café 2021
Envelopamento fechado. Pode ser aberto pela ECT
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Superar obstáculos estando ao
lado do cooperado em momentos
difíceis
O papel da Cooperativa em um ano repleto de obstáculos para a cafeicultura é
se solidarizar com as famílias cooperadas, para que juntos seja possível buscar
soluções assertivas. Logo após a ocorrência das geadas a Cocapec promoveu
ações para levantar os danos, ouvir os produtores e buscar soluções cabíveis.
Para dimensionar os impactos das geadas, foram realizados sobrevoos na
região, reuniões com a equipe técnica, além de um encontro com produtores.
Ademais, na esfera governamental, a Cocapec esteve presente em reuniões
de importantes instituições como o Conselho Nacional do Café (CNC) e a
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e também acompanhou
visitas de deputados federais da frente parlamentar do café e recebeu a visita
do presidente da Conab (Companhia de Abastecimento Nacional).
Um importante acontecimento nesse período, foi a inauguração do armazém
de São Tomás de Aquino, que conta com capacidade de recebimento para
até 100 mil sacas em granel, big bag e sacaria, o que promove muito mais
segurança e modernidade para os cooperados da região. Neste contexto o
setor do Laboratório adquiriu novos equipamentos para proporcionar mais
agilidade e exatidão nos resultados das análises de solo.
Outro importante feito da Cocapec, que promoveu o espírito cooperativista
emobilizou os núcleos, foram as arrendações da Campanha “Sua família pode
ajudar outra família” que contribuíram com as instituições da região. Além
disso, a Coleta de Lixo Eletrônico também colaborou com a Fundação Allan
Kardec de Franca, no projeto “Inspirações”. Essas ações foram realizadas para
celebrar o Dia de Cooperar (Dia C).
É com grande satisfação que anunciamos a realização do Concurso de
Qualidade Senhor Café, que promove a valorização do trabalho do produtor e
fortalece nosso compromisso com o cooperado. O certame irá acontecer com
o mesmo dinamismo do ano anterior, premiando três cooperados do Estado
de São Paulo e três cooperados de Minas Gerais. Os lotes dos campeões serão
transformados no Senhor Café Edições.
A Cocapec promove ações para proporcionar o melhor serviço, se
solidarizando com as famílias cooperadas que foram prejudicadas pelos
efeitos climáticos. Além disso, oferece melhorias no espaço, no atendimento
e nos serviços prestados para que seja possível cumprir nossa missão de
atender as necessidades dos cooperados com eficiência.
Carlos Yoshiyuki Sato
Diretor Presidente
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Missão
“Atender com eficiência competitiva às necessidades dos cooperados,
promovendo o desenvolvimento da cafeicultura da região, através
do cooperativismo, buscando a sustentabilidade econômica, social e
ambiental.”
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Visão
“Ser reconhecida como uma cooperativa confiável que oferece
segurança e rentabilidade ao produtor cooperado”
Valores
• Respeito
• Ética
• Transparência
• Comprometimento

• Responsabilidade
• Inovação
• Sustentabilidade
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ESPECIAL

Cooperados realizam recadastramento e
recebem as sobras do exercício de 2020
passou por uma reformulação e agora acontece de
forma mais ágil e prática, além de seguir todas as normas
estabelecidas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados). Essa atualização é essencial para a distribuição
das sobras e base para acesso aos financiamentos das
lojas e comercialização de café. Além de organização das
informações dos cooperados e seus negócios para manter
um atendimento ágil.
Para o cooperado Carlos Gomes, do núcleo de Claraval/
MG, que já recebeu as destinações de 2020, relata que a
atualização de cadastro foi fácil. “Já recebi as sobras e
realizei o recadastramento que foi rápido e prático, acredito
que seja um procedimento muito importante para facilitar
o trabalho da Cooperativa e por isso, sempre realizo com
antecedência.” Pontua Carlos.
Cooperados que realizaram o
recadastramento já receberam as sobras

A

Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Cocapec
aconteceu no mês de março, quando foi definida
a destinação das sobras referente ao exercício do
ano de 2020. Os cooperados tiveram um retorno direto de
aproximadamente 3.6 milhões.
Para isso, muitos cooperados já estão realizando a
atualização de cadastro e recebendo as sobras. O
recadastramento é um processo fundamental para a
cooperativa e também para o cooperado, a data final para
a execução do processo é até dia 19 de novembro.
Nesse ano, o procedimento de atualização de cadastro
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Segundo o cooperado Elias Monteiro Pereira, de Capetinga/
MG, a atualização de cadastro ocorreu de maneira tranquila
e rápida. “O recadastramento esse ano foi fácil e rápido e já
recebi as sobras por crédito na conta”.
É importante lembrar que a atualização do cadastro passou
por uma reestruturação nesse ano: Itens essenciais como
telefone, e-mail, WhatsApp, atualização de endereço,
estado civil, regime de exploração agrícola, área de café e
produção de safra atual foram foco dessa ação, tornandose mais prática, ágil e objetiva.
Para realizar o recadastramento procure o Setor de Cadastro
na matriz ou o núcleo. Mais informações no número (16)
3711- 6266.
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Laboratório Cocapec investe
em novos equipamentos
Novos aparelhos irão tornar os processos mais ágeis

O pHmetro é um dos novos
equipamentos que agilizam os
processos

O

Laboratório é um importante Serviço Integrado
que contribui com as tomadas de decisões dos
produtores. No decorrer dos meses de junho até
setembro o setor está em período de maior recebimento
das amostras de solo e trabalha com eficiência,tornando-se
base para uma boa recomendação de corretivos agrícolas
e fertilizantes.
O Laboratório que é avaliado como conceito “A” pela Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP) e
também pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC),
desde a sua fundação em 1986, vem se modernizando para
oferecer resultados precisos. No início desse ano começou
a oferecer o recurso de consultar os laudos através do site
Cocapec, o que possibilitou mais comodidade e praticidade.
Além disso, recentemente adquiriu novos equipamentos
para agilizar os processos internos e possibilitar ainda mais
qualidade nas análises.

proporcionar mais agilidade na realização das análises, e
nos processos que antes eram realizados manualmente.
“Os novos equipamentos são automáticos o que torna
tudo mais eficiente, rápido e traz mais qualidade para
as análises”. O setor tem importante função para os
cooperados e produtores da região e está sempre em
constante atualização para oferecer mais tecnologia e
qualidade.
Dispensador de soluções realiza o preparo
de mais de uma amostra por vez

Os novos equipamentos adquiridos são um medidor de
pH (pHmetro) que realiza análise de pH, de hidrogênio e
alumínio (H +Al) e um dispensador de soluções que prepara
mais de uma amostra por vez. Segundo a coordenadora
do setor Mônica Martins os novos equipamentos irão
R E V I S TA C O C A P E C - J U L / A G O 2 0 2 1
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NEGÓCIOS

CNC busca mais credibilidade para
as estatísticas de café do Brasil
Fonte: Assessoria de Comunicação (CNC) / Camila Xavier

Buscando solucionar esse problema histórico, o CNC
criou seu Comitê de Estatísticas, que está dialogando
com a Conab para aprimorar os levantamentos de safras
de café, aproximando a estatal das ações e tecnologias
adotadas pelas cooperativas. “O cooperativismo de café,
representado pelo CNC, possui grande expertise na
estimativa de safras de café e está disposto a trabalhar
junto com a Conab para que os números publicados pelo
Brasil tenham reconhecimento internacional”, explica Silas
Brasileiro.
Cocapec participa do Comitê de Estatísticas do CNC que
busca aprimorar levantamentos de safra

M

esmo com o avanço da colheita de café em
todas as regiões produtoras, continuam as
especulações sobre os volumes que serão
colhidos no Brasil. A multiplicidade de estimativas de safra
ainda é um problema para o setor e o Conselho Nacional do
Café (CNC) vem trabalhando para aumentar a credibilidade
das estatísticas oficiais do País.
O presidente do CNC, Silas Brasileiro, recorda que, há
algumas semanas, um importante agente financeiro
divulgou um relatório aumentando para 72 milhões
de sacas o volume colhido pelo Brasil na safra 2020 de
café e estimando em quase 57 milhões de sacas a atual
safra. Acumulando as diferenças das duas temporadas, o
acréscimo em relação aos números levantados pela Conab
é da ordem de 17 milhões de sacas de café. “Isso equivale
a acrescentar no mercado mais do que a colheita de uma
Colômbia, mas sem apresentar uma metodologia clara e
aceitável”, comenta Brasileiro.
A multiplicidade de estimativas de safras gera dificuldades
a toda a cadeia produtiva, tanto pelo planejamento
prejudicado no segmento da produção, quanto pela
falta de clareza sobre o abastecimento nos mercados
consumidores. A consequência é o aumento da especulação
e da volatilidade dos preços, afetando principalmente os
produtores que não têm acesso a ferramentas de gestão de
riscos de mercado.

10
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Em uma das reuniões do Comitê de Estatísticas do CNC, as
cooperativas de café puderam trocar experiências sobre os
métodos e tecnologias adotados para as previsões de safra.O
encontro foi uma grande oportunidade de intercooperação
e também lançou as bases de um projeto a ser construído
junto com a Conab. “O próximo passo é compartilhar essas
ricas experiências com a equipe da Diretoria de Política
Agrícola e Informações da Conab, visando à construção de
um projeto a ser encaminhado ao Mapa. Já discutimos com
a Ministra Tereza Cristina a necessidade de direcionamento
de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para
a melhoria das estatísticas de café”, esclarece Brasileiro.
Além da produção cafeeira, outro dado de grande
importância é o estoque de passagem anual. Por ser um
número declaratório, muitos agentes não informam os
volumes estocados nos armazéns, prejudicando toda
a cadeia produtiva. “A melhoria das estatísticas de café
do Brasil depende do comprometimento de todos em
informar números fidedignos à Conab, tempestivamente.
Vamos continuar trabalhando essa conscientização junto à
cadeia produtiva do café”, conclui o presidente do CNC.
Vale mencionar que os membros do comitê elegeram o
Superintendente Comercial da Cocapec, Ricardo Lima de
Andrade, como coordenador.

Setor de Máquinas e Implementos

realiza treinamento com Palini & Alves

O

s colaboradores do Setor de Máquinas e
Implementos realizaram uma visita na empresa
Palini & Alves para conhecer a fábrica e aprofundar
os conhecimentos na linha de pós-colheita. O treinamento
aconteceu em dois dias, no qual foi possível conhecer a
indústria e também realizar uma visita em campo, para
visualizar os maquinários em ação.
Também foi possível entender mais sobre os processos
na linha de produção e também tiveram a oportunidade
de conversar com um dos fundadores da marca, Sr. Carlos
Roberto Palini. Para Rodrigo Segala, Coordenador do Setor
de Máquinas e Implementos, a visitação foi fundamental.
“Agregou muito conhecimento para o nosso setor, foi
um treinamento bastante produtivo. Poder acompanhar
e conhecer mais sobre os produtos da Palini& Alves foi
essencial para auxiliar ainda mais o cooperado, já que a
linha de pós-colheita está em contínuo crescimento de
aquisições na nossa região”.

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

Procafé realiza 1º Dia de Campo
Virtual com apoio da Cocapec
Sr. Carlos Yoshiyuki
Sato deu saudações
na abertura do
evento online

D

evido à pandemia de Covid-19, em 2020 não foi
realizado o evento presencial do Dia de Campo
Procafé, que em uma de suas edições anteriores
na Alta Mogiana teve recorde de público com mais de
800 participantes. Já nesse ano, foi realizado em formato
digital e a plataforma virtual contou com 4000 inscritos.
Os visitantes puderam assistir a palestras de renomados
especialistas e visitar virtualmente estandes, como o da
Cocapec.
Durante a abertura, o Diretor Presidente Carlos Yoshiyuki
Sato, deu suas saudações, ressaltou o importante papel da
Fundação Procafé. “As pesquisas aplicadas e desenvolvidas
pelo Procafé são muito importantes para a cafeicultura,
essa difusão de tecnologia é fundamental para referenciar
os cafeicultores com relação a produtos e técnicas de
manejo. Em Franca, temos o privilégio de ter a Fazenda
Experimental gerida pelo Procafé, pois demonstra a
importância da região da Alta Mogiana”. Carlos também

12
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aproveitou a oportunidade para se solidarizar com os
cafeicultores prejudicados pelas geadas e pela crise hídrica.
Os participantes puderam acompanhar palestras sobre:
como recuperar cafezais atingidos por geadas, estudo de
espaçamentos x variedades de café na região da Mogiana
SP, fatores técnicos que interagem com as pontuações
de cafés especiais, e entre outros. Entre os palestrantes
estavam os pesquisadores da instituição José B. Matiello,
Alysson Vilela Fagundes, Marcelo Jordão Filho, André Luiz
Alvarenga Garcia e Lucas Bertelega. Durante os dias de
palestras e visitações foram registrados aproximadamente
4.000 inscritos.
A Cocapec é integrante da Fundação do Café da Alta
Mogiana (FCAM) que possui convênio com a Fundação
Procafé e busca sempre difundir a valorização pela pesquisa
e pelos projetos de experimentação que podem auxiliar
diversos produtores da Alta Mogiana.

O pesquisador da Fundação Procafé, Marcelo Jordão Filho falou
sobre os estudos realizados na região da Mogiana SP

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

Dicas para evitar a
mastite em vacas leiteiras
Por: Paulo Correia/ Médico Veterinário Uniagro/Cocapec | Mestre em medicina veterinária e professor universitário

A mastite ocasiona diversos
prejuízos aos produtores

M

astite ou mamite é a inflamação da glândula
mamária.Tendo como principais causas: bactérias,
fungos, leveduras e também algas. Geralmente
acontece por invasão via canal do teto e multiplicação na
glândula mamária, colonização da pele e canal do teto
entre as ordenhas, flutuações de vácuo da ordenhadeira
durante a ordenha e também por cânulas (bico da seringa
antimastite) contaminadas.
Os agentes causadores da mastite podem ser: contagiosos
ou ambientais.
Os agentes contagiosos têm multiplicação na glândula
mamária e são transmitidos de vaca para vaca via ordenha,
teteiras, mãos dos ordenhadores, panos para limpeza e
secagem dos tetos.
Agentes ambientais são micróbios oportunistas que vivem
no esterco, na lama, na cama (lugar onde a vaca deita) e são
transmitidos durante e entre as ordenhas.
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Como sempre mencionamos em nossos artigos, o melhor
tratamento é a prevenção, e nesse caso acontece da mesma
maneira. Grande parte dos produtores não percebe que
a mastite leva a enormes perdas. A vaca produz menos
quantidade de leite após a infecção, além do descarte do
leite durante o tratamento e custos com medicamentos,
o que gera bastante prejuízo, enquanto a prevenção da
mamite não atinge 1% dos gastos.

4 - Ambiente limpo em todos os sentidos: conservar a
limpeza das camas, manter o úbere com pelos flambados
evitando sujidades. Reduzir a lama nas entradas dos
animais no estábulo;

A profilaxia exige um controle rigoroso em todos os
segmentos relacionados com a pecuária leiteira. Vamos
enumerar alguns:

6 - Oferecer conforto aos animais: com água fresca à
vontade, sombra e ventilação. Manter cochos e pisos em
perfeito estado;

1 - Treinamento de pessoas: ordenhadores, responsáveis
pela lavagem e limpeza dos equipamentos, cuidadores de
bezerros e outros ligados à área devem ter treinamentos
específicos para executar todos os cuidados;

7 - Manter a limpeza: piquetes devem estar limpos e secos,
principalmente no pré-parto;

2 - Ordenha com protocolo operacional: uso de luvas pelos
ordenhadores, pré-dipping (desinfecção antes da ordenha),
limpeza dos tetos com papel seco, pós-dipping(desinfecção
após a ordenha)com imersão total dos tetos;
3 - Protocolo para os animais: após a ordenha, é importante
manter as vacas no cocho por um período de no mínimo 40
minutos para que elas não se deitem. Animais com mastite
devem ser ordenhadas no último lote para evitar o contato
com as outras vacas. É importante descartar vacas mais
velhas e com mastites crônicas;

5 - Regulagem do equipamento: ficar atento ao vácuo da
ordenhadeira e ao funcionamento correto do equipamento
de ordenha;

8 - Secagem dos animais: com bisnagas antimastite para
vaca seca e uso de selante para os tetos;
9 - Tratamento: executar o tratamento de mastite para as
vacas com problemas, no período seco
10 - Vacina: usar como rotina a vacina contra mastite.
Estas são recomendações gerais. Para cada propriedade
leiteira há necessidade de adequação e outros
procedimentos específicos. Procure sempre o médico
veterinário que pode fornecer suporte e melhorias ao seu
rebanho.

“

(...) o melhor tratamento é
a prevenção, e nesse caso
acontece da mesma maneira.
Grande parte dos produtores
não percebe que a mastite
leva a enormes perdas. A vaca
produz menos quantidade de
leite após a infecção, além
do descarte do leite durante
o tratamento e custos com
medicamentos, o que gera
bastante prejuízo

A mamite geralmente acontece
por invasão via canal do teto
e multiplicação na glândula
mamária

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

Vem aí! Concurso de Qualidade

Senhor Café 2021

Certame é uma forma de valorizar a busca por cafés de qualidade e fortalecer o
relacionamento com o cooperado
O Concurso de Qualidade Senhor Café
tem o intuito de valorizar o trabalho do
cooperado

A

busca por cafés especiais tem se intensificado
cada vez mais, sobretudo no período da
pandemia quando as pessoas passaram a
tomar mais café em casa e buscar por mais qualidade.
Segundo a ABIC (Associação Brasileira da Indústria do
Café) a procura por cafés certificados cresceu 10% no
último ano. E, consequentemente, as metodologias
e processos de avaliação para os cafés especiais se
tornaram mais conhecidos.
Com o intuito de valorizar o trabalho dos nossos
cooperados, o Concurso de Qualidade 2021 Senhor
Café é exclusivo para os associados e irá premiar cafés
do Estado de São Paulo e de Minas Gerais. Seguindo o
mesmo formato dinâmico do ano passado, as etapas
poderão ser acompanhadas através dos meios digitais
da Cooperativa.
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O Concurso de Qualidade premia ao todo seis
cooperados (três do Estado de São Paulo e três do
Estado de Minas Gerais). Os cooperados em terceira
colocação irão receber o ágio de 50%, os segundo
de 75% e os vencedores terão ágio de 100%, sobre
a precificação do mercado. Tudo isso, seguindo as
determinações do Regulamento Oficial do Concurso. É
possível ler o Regulamento completo no site Cocapec.
Os cafés dos primeiros colocados de cada Estado
serão transformados no Senhor Cafés Edições na
versão em cápsulas, com embalagens exclusivas
contendo o nome do cooperado, de sua propriedade
e as características encontradas no café. De cada lote
premiado, cerca de 3 sacas de 60kg serão trasformadas
na edição limitada.

Para Victor Alexandre Ferreira, gestor de torrefação,
a industrialização é fundamental para valorizar o
cooperado e marca de café. “O Senhor Café Edições
é uma forma de reconhecer o esforço do cooperado
pela busca por cafés de qualidade, a Linha é muito
procurada pelo público e esperamos que continue
sendo um sucesso.”
Para participar do Concurso de Qualidade, deve passar
por três etapas:
1) Inscrição: o período de inscrição acontece de
01/09/2021 até 01/10/2021, o cooperado deverá
preencher completamente a ficha de inscrição e
entregar em qualquer unidade da Cocapec.
2) Auditoria: a auditoria da Cooperativa irá realizar
a verificação de cada um dos lotes inscritos até o dia
07/10/2021.
3) Júri e seleção dos vencedores: as amostras
serão analisadas e julgadas no Laboratório de Cafés
Especiais 15 e 16/10/2021, acompanhadas por juizes
de reputação nacional e internacional que julgarão
as amostras seguindo as normas da SCA (Specialty
Coffee Associantion).

Todos os processos poderão ser acompanhados nos
meios de comunicação da Cocapec (WhastApp, site,
revista e redes sociais) para que os cooperados possam
seguir todas as etapas, realizadas com transparência,
idoneidade e integridade.
É importante lembrar que os lotes concorrerão em
uma categoria única preparados por via seca (café
natural), exclusivamente da espécie “Coffee Arábica”
safra 2021/2022, com até 25% de catação e teor de
umidade entre 11 e 12%.
O Concurso de Qualidade é fundamental para firmar
e valorizar a parceria com o cooperado. Pensando em
todos os processos na colheita e no pós-colheita e em
sua dedicação em oferecer um café de alta qualidade.
Para o Diretor Comercial Saulo de Carvalho Faleiros
é muito importante sempre reiterar a união com o
cooperado e afirmar nossa missão de promover a
cafeicultura da região. “O Concurso de Qualidade
é um importante certame para reafirmar nosso
compromisso com o cooperado e prestigiar o trabalho
realizado ao longo do ano produtivo.”
Os campeões serão apresentados no dia 28 de
outubro de 2021.

Todos os processos poderão ser
acompanhados nos meios de
comunicação da Cocapec

R E V I S TA C O C A P E C - J U L / A G O 2 0 2 1
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Plantio do café:

Como começar com o pé direito

É fundamental escolher a área,
observando as características para obter
uma lavoura bem sucedida
Por: Willian César Freiria / Engenheiro Agrônomo Cocapec/ Uniagro

V

isto que a cafeicultura vem se modernizando a
cada dia mais, a busca por altas produtividades
com lucratividade se tornou indispensável. Por
isso, começar o seu plantio com o “pé direito” é de grande
importância para o sucesso. A obtenção de uma boa
lavoura começa desde a escolha da área, observando suas
características para mecanização, necessidade de irrigação,
histórico de ocorrência de geadas no passado e até mesmo
posicionamento das ruas onde a posição leste-oeste é
a mais indicada, porém nem sempre é viável devido à
mecanização e outras dificuldades.
Após determinar a área, outro aspecto essencial é a análise
de solo, processo no qual podemos considerar como um
dos principais, já que com auxílio de um técnico de campo
saberemos todas as necessidades de correção da fertilidade
e uso de corretivos. Essa é uma etapa fundamental para
produtores que buscam grandes produtividades, visto
que é uma das poucas oportunidades que teremos para
incorporar calcário e gesso e a aplicação de nutrientes no
sulco de plantio.
O preparo do solo é uma etapa essencial

18
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Outra condição relevante na hora do plantio é a data, visto
as dificuldades climáticas, é desejável que o plantio seja
inciado nos meses de novembro ou dezembro.
É ideal que o solo e as mudas estejam preparados entre o
final de outubro e início de novembro. Atualmente, com as
diversidades climáticas muitos produtores estão cada vez
mais buscando pelo uso de irrigação para amenizar essas
condições a obter mais produtividade.
O plantio pode ser realizado de diferentes formas,como o
manual que ainda é o mais utilizado e indicado muitasvezes
com auxílio de marcadores e GPS para sua melhor execução.
Porém, o plantio mecanizado tem se tornado mais comum,
por diminuir a mão de obra.

Ficar atento aos fatores climáticos é muito importante no plantio

O preparo da área, se inicia com o uso de aragem e
gradagem, esses dois passos não são obrigatórios e nem
todo tipo de solo nos permite realizar, porém é um ótimo
momento para a incorporação de corretivos de solo com
maior eficiência. Gradeado ou não, iniciamos a abertura do
sulco e o alinhamento, diversos fatores como mecanização,
declividade e posição geográfica indicam o melhor
alinhamento. Muitas vezes fazendo o uso de programas
de georreferenciamento e uso de GPS na execução do
sulco é possível obter um melhor alinhamento. Todo esse
processo pode ser realizado as vésperas do plantio ou
com antecedência de mais de seis meses, levando em
consideração as necessidades do solo e também de cada
produtor. Vale lembrar também que uma lavoura pode
durar mais de vinte anos e decisões erradas nesta etapa
permanecerão por um longo período de tempo.

Para começar uma lavoura com o “pé direito” devemos levar
em consideração diversos fatores, como esses descritos.
Mas é importante relembrar que não existe uma maneira
fixa de realizar o plantio. No campo, são encontrados dos
mais modernos aos mais simples projetos, o que vale
salientar e que o passo de implantação é o primeiro e o
mais importante para o sucesso de sua lavoura.

A implantação é o primeiro e o mais
importante para o sucesso de sua lavoura.

Outro fator que não conseguiremos mudar após
a implantação é a escolha do cultivar. Passo muito
importante no qual temos que levar em consideração
a região, observando se já existem plantios próximos
com desempenhos satisfatórios. Em diversos casos, a
aposta em cultivares diferentes pode se tornar um risco
principalmente em plantios maiores, por isso em cultivares
novos, é importante observar as propriedades vizinhas ou
fazer um teste com pequenos plantios. Ao determinar o
cultivo, é iniciado o preparo das mudas ou a aquisição, se
o produtor optar por formar as mudas é fundamental que
sempre tenha o auxílio de um engenheiro agrônomo. Se
for adquirir de viveiros, é importante buscar por viveiristas
certificados e de confiança.
R E V I S TA C O C A P E C - J U L / A G O 2 0 2 1
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Cooperativa levanta dados para
analisar os impactos das geadas

Cocapec realizou dois sobrevoos na região para avaliar danos

A

egião foi afetada recentemente por geadas, que em
algumas propriedades causaram grandes danos. Os
cafeicultores mais antigos relatam que não sentiam
o reflexo de uma forte incidência de geada desde o ano de
1975, que atingiu nossa região e dizimou milhares de pés
de café no Paraná com a ocorrência de uma geada negra.
Após a segunda geada, ocorrida em 20 de julho, a Cocapec
realizou dois sobrevoos para dimensionar toda a área de
atuação da Cooperativa possivelmente atingida. Com isso,
foi possível realizar um levantamento rápido para analisar
os prejuízos e tomar medidas assertivas.
Além disso, a equipe técnica da Cocapec visitou os
cooperados para analisar individualmente e dimensionar
os danos causados pela ocorrência das geadas.

20

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

Foram realizadas reuniões semanais com os técnicos
para avaliar os impactos. Por isso, o suporte da equipe de
agrônomos é fundamental para orientar os cooperados,
principalmente em momentos tão conturbados.
Em conjunto com os trabalhos técnicos, a Cocapec também
acompanhou as ações das esferas governamentais
em relação aos efeitos causados por esse fenômeno
natural, fornecendo dados e informações para contribuir
com possíveis subsídios oferecidos aos cafeicultores
prejudicados. Com isso, a diretoria acompanhou a visitado
presidente e vice-presidente da frente parlamentar do café,
os deputados federais Emidinho Madeira (PSB-MG) e Evair
Vieira de Melo (PP- ES), respectivamente, que percorreram
a região para verificar as áreas danificadas. As informações
coletadas serão organizadas e repassadas às lideranças que
irão tratar da melhor forma.

No início de agosto foi realizado um encontro com
a participação do Sindicato Rural de Franca/SP e de
Capetinga/MG e um grupo de cooperados para tratar
de temas como as geadas e a seca que impactaram as
lavouras da região. A reunião seguiu todos os protocolos
de segurança para prevenir o Covid-19, mantendo o
distanciamento e sendo realizado em um espaço amplo.
O Presidente Sr. Carlos Yoshiyuki Sato, comentou que nossa
região, assim como outras, foi atingida pela geada, com
diferentes graus de intensidade dependendo da área de
localização da lavoura de café, comprometendo a safra
do ano que vem, mas sem impacto para a safra que está
sendo colhida. “Em todos os anos os cafeicultores podem
enfrentar dificuldades, como os efeitos climáticos, por isso
a Cooperativa sempre esteve pronta para atender e auxiliar
os cooperados para que dessa forma, seja possível honrar
seus compromissos com a Cocapec”. Como conclusão, a
despeito da ocorrência das geadas, o grupo isolou o efeito
delas sob a safra 2021 em curso.

Diretores acompanharam a visita do
deputado federal Evair Vieira de Melo (PP- ES)

Ademais, a Cooperativa esteve presente em outras reuniões
com importantes instituições para debater o mesmo tema.
Conversou com o Conselho Diretor do Conselho Nacional
do Café, e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB),
em pauta, esteve o dimensionamento da geada e também
a definição do uso das informações da Fundação Procafé
para o levantamento das áreas atingidas. E também com a
EMATER/MG que reuniu as principais cooperativas de café
do país para debater e compreender os impactos e poder
contribuir com possíveis soluções.

Reunião com produtores debateu os impactos dos efeitos climáticos

R E V I S TA C O C A P E C - J U L / A G O 2 0 2 1
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A Cooperativa se solidariza com as famílias cooperadas
que enfrentam as dificuldades da seca e da geada está à
disposição, para que juntos seja possível buscar as melhores
soluções.

EMATER/MG reuniu as
principais cooperativas de
café para buscar soluções

Como ocorre fenômeno da geada:
Quando as temperaturas atingem 0º C pode ocorrer as
geadas. Essa forte queda de temperatura geralmente é
ocasionada por uma massa de ar polar e com a ausência
de nuvens e a baixa umidade do ar, o resfriamento noturno
torna-se muito intenso o que pode atingir e danificar
muitas espécies vegetais, geralmente as tropicais, como é
o caso do café. A geada é formada no chão e ocorre quando
o vapor de água próximo a superfície congela. Dessa forma,
o termo “cair geada” é errôneo já que ela não é originada
no céu.

Tipos de geada:
Existem diferentes formas de classificar as geadas, podem
ser denominadas por duas condições: formação ou
aspectos visuais.

Formação:
Geada advectiva ou de ar frio: é provocada pelo indício
de ventos fortes e constantes com temperaturas muito
baixas.
Geada de radiação: geralmente é a mais comum,
ocasionada pelo resfriamento intenso da superfície. Se
forma em noites sem ventos, com baixa umidade com o
domínio de uma massa de ar polar.
Geada mista: fenômeno raro, no qual ocorre a geada
advectiva e a de radiação podendo ocorrer uma em seguida
da outra respectivamente.

Geada de canela: se caracteriza pelo congelamento de
vasos condutores do caule da planta (canela), é formada
em noites de frio intenso em que ocorre a ação da brisa ou
vento catabático (fenômeno em que os ventos descem as
encostas dos morros).

Aspectos visuais:
Geada branca: é menos severa, é a típica geada de
radiação, com deposição de gelo sob a superfície. Em
muitos casos a geada branca pode não ser letal para as
plantas mais resistentes.
Geada negra: é mais severa, ocorre a morte do tecido
vegetal sem que haja nas superfícies a formação do gelo.
Ocorre quando o ar está muito seco e a planta morre antes
do congelamento do orvalho.
Referências:
Disponível em: www.feis.unesp.br/Home/departamentos/, acesso em 09 /08/2021
Disponível em: agropos.com.br/o-que-e-geada/, acesso em 09/08/2021

Reunião com o Conselho Nacional do Café, e a
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB),
para dimensionar os efeitos da geada.das geadas
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Presidente da Conab visita Cocapec e
percorre áreas atingidas pela geada
para saber o que pode ser feito e quais atitudes poderemos
tomar é essencial. Foi muito proveitoso, voltarei para
Brasília com boas impressões e iremos tomar as melhores
medidas”.
Para a gerente agropecuária regional de São Paulo,
Marisete Belloli, que já visitou a Cocapec anteriormente,
e que atua no setor há muitos anos, ver as lavouras nessa
situação foi surpreendente. “Para nós foi fundamental
poder acompanhar de perto o estado dessas plantações,
estamos ao lado do produtor, é um momento de muita
solidariedade.” Marisete, também comenta sobre a
importância do cooperativismo. “As cooperativas são
determinantes por terem esse contato direto, nos dão a
radiografia do produtor e da produção”.
Lideranças da Conab se reuniram com diretoria para abordar
assuntos como a geada e a Previsão de Safra da Cocapec

O

A Cocapec segue alinhada com a Conab e com as
demais instituições do governo para acompanhar o
desenvolvimento de políticas públicas que possam auxiliar
os cooperados.

presidente da Conab (Companhia de Abastecimento
Nacional), Dr. Guilherme Sanches Ribeiro, visitou a
Cooperativa pela primeira vez, em conjunto com a
gerente agropecuária regional de São Paulo Marisete Belloli.
Foram recepcionados pelos diretores Carlos Yoshiyuki Sato,
Alberto Rocchetti Netto, Saulo de Carvalho Faleiros e pelo
superintendente Ricardo Lima de Andrade.
Durante a reunião, puderam debater assuntos como a
Previsão de Safra, realizada pela Cocapec há mais de 20
anos e que colabora com o Levantamento Nacional da
instituição. O superintendente Ricardo Lima apresentou
sobre o sistema usado para realizar o trabalho, o GIS
(Sistema de Informação Geográfica). Além disso, falaram
também sobre as geadas que ocorreram na região. O
diretor comercial Saulo de Carvalho Faleiros apresentou
as fotos dos sobrevoos realizados pela Cocapec e explicou
como é o processo de formação desse fenômeno natural.
Após a reunião, as lideranças da Conab, juntamente com
o superintendente Ricardo Lima, visitaram lavouras da
região que foram atingidas pelas geadas. Ribeiro escolheu
a Cocapec para entender as demandas do setor e as
necessidades dos produtores após esses acontecimentos.
“Poder acompanhar in loco as diferenças de cada planta

Presidente da Conab percorreu áreas
atingidas pela geada
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Cocapec promove ações para
beneficiar a comunidade no mês do
cooperativismo

N

o dia 03 de julho, foi comemorado o 99º Dia
Internacional do Cooperativismo e também
celebrado o Dia C (Dia de Cooperar) no Brasil,
que é realizado pela OCB (Organização das Cooperativas
Brasileiras) quando a instituição incentiva as cooperativas
a realizarem ações que mobilizam diversos voluntários
para difundir um dos princípios do cooperativismo que é o
“interesse pela comunidade”. Sendo assim, as inciativas da
Cocapec contribuem com esse movimento.
Com a crise causada pela pandemia Covid-19 muitas
pessoas estão passando por dificuldades. Pensando
nessa situação, a Cocapec e a Credicocapec se uniram
para realizar uma ação de intercooperação para arrecadar
fundos e reverter em itens de primeira necessidade, como
alimentos, produtos de higiene e limpeza, entre outros, para
instituições da região e também distribuir para as pessoas
em condições precárias. A ação “Sua Família pode ajudar
outra Família”, aconteceu durante o todo o mês de julho, o
qual celebra o cooperativismo. A campanha mobilizou as
unidades Cocapec e Credicocapec. As doações arrecadas
foram destinadas para as instituições da regiãoe puderam
contribuir com aproximadamente 270 pessoas.
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Oficina de Reciclagem na Fundação Allan Kardec é
uma importante ferramenta de inclusão social

Além disso, a Cocapec também promoveu outra ação
focada na coleta de lixo eletrônico que auxilia o Projeto de
Desenvolvimento Humano “Inspirações” da Fundação Allan
Kardec, de Franca/SP, que realiza diversas oficinas entre elas
a Oficina de Reciclagem de Eletrônico.
O projeto da Oficina de Reciclagem de Eletrônicos tem como
principal objetivo a inclusão social de pessoas com algum
tipo de deficiência neurológica através do trabalho, atuam
principalmente pensando na sustentabilidade e na inserção
social.Na Oficina, que hoje em dia opera com apenas 50% de
ocupação devido a pandemia, os equipamentos são testados
e restaurados, os que não estiverem em possibilidade de
reuso são revendidos a empresas especializadas. A renda
gerada é transferida para os oficineiros do projeto.
Segundo a coordenadora do Desenvolvimento Humano da
Fundação Allan Kardec e do Projeto “Inspirações” Renata
Reis Vieitezas oficinas são importantes ferramentas de
inclusão social, através do trabalho e a renda contribui com
as suas famílias.

“A oficina de geração de renda é um dispositivo que
surgiu dos serviços de saúde mental para proporcionar as
pessoas com sofrimento mental à inclusão social através
da atividade do trabalho. Podemos perceber que com a
criação das Oficinas Inspiração, demos a essas pessoas um
novo sentido à vida, um lugar de produção, ressignificação
da vida e de seu papel social, além de resgatar e elevar a
autoestima, melhorar a qualidade de vida, autonomia,
capacidade produtiva, diminuindo também o tratamento
medicamentoso, o risco de crise, as internações, por fim,
proporcionando dignidade a essa população”.
O apoio da Cocapec é fundamental para dar ainda mais
visibilidade ao projeto.
É possível contribuir doando:
- Computadores e componentes;
- Impressoras;
- Estabilizadores;
- Telefones e celulares;

Entregas de donativos na instituição Lar São
Vicente de Paulo mobilizaram os colaboradores em
Capetinga/MG

- Placas eletrônicas;
- Fontes de energia;
- Baterias;
- Cobre;
- Vídeo Cassete;
- DVD player.
Todas as ações são realizadas para celebrar e relembrar o
“Dia de Cooperar” (Dia C) e para reafirmar o princípio do
cooperativismo de “Interesse pela Comunidade”.

Na unidade de Claraval/MG a contribuição foi para a
instituição Casa da Sopa

Colaboradores de Pedregulho/SP
entregaram doações no Lar dos Velhinhos
O apoio da Cocapec é fundamental para dar mais
visibilidade ao projeto “Inspirações”
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RELAÇÃO DE TROCA

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

Preço unitário SP

Preço unitário MG

Relação de Troca SP

Relação de Troca MG

Sulfato de Amônio

T

R$

2.171,00

R$

2.280,00

2,19

2,30

Ureia

T

R$

3.620,00

R$

3.635,00

3,66

3,67

Super Simples Gr

T

R$

2.008,00

R$

2.030,00

2,03

2,05

Adubo 21,00,21

T

R$

2.972,00

R$

3.137,00

3,00

3,17

Nitrato de Amônio

T

R$

2.342,00

R$

2.372,00

2,37

2,40

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$

171,00

R$

42,75

56,98

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$

81,40

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$

82,00

R$

123,00

1

R$

19,00

R$

19,00

FUJIMITE - FRASCO 1 LI

1,5

R$

75,00

R$

112,50

ASSIST

2

R$

21,00

R$

42,00

POQUER

0,6

R$

56,00

R$

33,60

AURORA 400 CE

0,1

R$

525,00

R$

52,50

PRATICO

2,5

R$

119,76

R$

299,40

BORAL 500 SC

1,5

R$

232,00

R$

348,00

4

R$

115,00

R$

460,00

CANTUS

0,15

R$

556,00

R$

83,40

PREMIER WG

1

R$

130,00

R$

130,00

33,69

R$

33,69

PRIORI XTRA

0,5

R$

137,00

R$

68,50

REDSHIELD

1,3

R$

58,75

R$

76,38

RIMON

0,3

R$

137,60

R$

41,28

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$

127,00

R$

88,90

RIVAL

95,63

ROUNDUP MAIS 480

CUPROZEB

2,25

R$

42,50

R$

CURYON

0,8

R$

95,75

R$

76,60

ROUNDUP WG

DANIMEN 300

0,3

R$

123,00

R$

36,90

SELECT
TALENTO

DITHANE

4,5

R$

21,25

R$

95,63

ENVIDOR

0,3

R$

495,00

R$

148,50

TENAZ

ETHREL

0,8

R$

202,50

R$

162,00

TILT

12,76

TUTOR

43,00

VERDADERO WG

FASTAC

0,22

R$

58,00

R$

FLUMIZIN

0,1

R$

430,00

R$

GALIGAM

4

R$

97,25

R$

389,00

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$

94,00

R$

9,40

KARATE 50
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Kg/L/ha

KASUMIN

1,5

R$

85,00

R$

127,50

KLORPAN

1,5

R$

35,00

R$

52,50
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1

R$

56,40

R$

56,40

2,3

R$

37,50

R$

86,25
228,00

3

R$

76,00

R$

0,4

R$

57,00

R$

22,80

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$

59,00

R$

88,50

1

R$

362,00

R$

362,00

0,4

R$

53,00

R$

21,20

3

R$

32,50

R$

97,50

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

Produtos

Média Mensal do Preço do Café Arábica - Comparativo dos últimos 5 anos (R$)
Média Mensal do Preço do Café Arábica
Comparativo dos últimos 5 anos (R$)
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Média mensal do preço* de Milho

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

10

2021
Fonte: Esalq/BM&F

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

97,15

17,46

155,38

Maio

50,11

8,89

100,71

19

169,35

Junho

47,75

9,19

92,09

18,32

49,7

9,41

97,48

18,81

56,62

10,36

92,30

17,27

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

744,13

133,81

Maio

574,15

101,82

822,23

Junho

483,24

93,00

850,96

Julho

505,97

95,89

914,53

177,14

Julho

Agosto

578,84

106,03

Agosto

Setembro

564,61

104,65

Setembro

60,05

11,11

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

769,80

144,45

*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

27

19,57

30,13

0

224,3

262,4

206,7

73,2

37,2

12,7

2,7

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

2

2

45

0

Média Mensal

176,7

286,3

233,7

57,3

12,0

18,7

4,0

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

7,0

62,0

169,0

219,5

252,5

2021
Média Mensal

CAPETINGA / MG

2021

2021
Média Mensal

237

142

185

28

21

0

0

248,3

304,3

215,3

84,3

30,7

0,0

4,7

536

442

613

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

CURTAS
Cooperado, acesse
sua área restrita!

Covid-19: mantenha os
cuidados!

A

pandemia ainda não acabou, por isso, mantenha os
cuidados de higiene pessoal, utilizando álcool em
gel, máscara e continue com o distanciamento social. Se
chegou a hora de se imunizar, não deixe tomar a vacina
contra a Covid-19, cuide-se!

N

a área restrita você encontra informações como: seus
títulos em aberto, correspondências, café em depósito,
autorização de venda de café, contratos em café, extratos
de telefonias e entre outras informações essenciais ao
cooperado.

Armazém de São Tomás
de Aquino é inaugurado!

O

armazém possui capacidade para o
recebimento de mais de 100 mil sacas,
com estrutura moderna, e equipado para as
modalidades de granel, big bag e sacaria, conta
com sistema de granelização, promovendo
agilidade e segurança. Além disso, em breve a
cidade contará com uma nova loja.

AnalisaCAR: plataforma do
governo irá auxiliar na análise
de dados do CAR (Cadastro
Ambiental Rural)

R

ecentemente o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) lançou a plataforma AnalisaCAR
que irá auxiliar na análise de dados do Cadastro Ambiental
Rural. A plataforma usa tecnologias de sensoriamento
remoto que ajudará todos os estados a fazerem a análise dos
cadastros ambientais.
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