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Editorial

Em agosto de 2009 teve início 
um plano de transição no sistema de 
captação de leite da Coonai. Em fe-
vereiro de 2010 a Itambé assumiu de 
vez este sistema e ainda este ano o 
pagamento por qualidade deverá ser 
implantado, o qual destina grande 
valorização à qualidade do leite e o 
volume remunera litro a litro e não 
por faixas.

Nossos técnicos, em conjunto 
com uma equipe especializada em 
captação da Itambé, estão traba-

Prezado (a) cooperado (a),

Departamento de café dá dicas de como preparar um café de qualidade
A cada dia que passa o mercado de 

café está mais exigente e para ser me-
lhor remunerado é necessário fazer um 
produto de qualidade. O departamento 
de café da Coonai preparou neste edi-
ção algumas sugestões para uma me-
lhor colheita e preparo de sua matéria 
prima.

?COLHEITA:
Iniciar a colheita quando a lavoura 

estiver na média com 75% de grãos                                             
maduros, e os demais em fase de ma-
turação, ou seja, bem granados.

Com isso, você terá maior igual-
dade na seca tanto em terreiro quanto 
emsecagem mecânica, além de ter um 
produto com menos defeitos (catação) 
e uma maior valorização por ocasião 
da comercialização.

?MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
EQUIPAMENTOS:

Antes de iniciar a colheita, limpe 
bem o terreirão, remende os buracos 
existentes para evitar que os grãos 
parem neles e fermentem.

Limpe bem os secadores, retirando 
todos os grãos que por ventura 
sobraram da colheita passada, faça 
também uma revisão na parte 
mecânica dos tubos de ar para evitar 
cheiro de fumaça e também na parte 
elétrica do equipamento.

?SECAGEM AO SOL :
Evite usar terreiros de terra. 
No início da secagem, esparrame o 

café em camadas finas de 2 a 3 cm de 
altura, observando sempre a direção 
do sol.

Rode o café o dia todo, sem parar, 
nos dois sentidos para acelerar a seca-
gem e evitar o aparecimento de grãos 
fermentados e mofados.

Enleire o café em leiras de 20 a 30 
cm, até que atinja meia seca, quando 
então poderá ser coberto com pano de 
colheita ou encerado.

?SECAGEM MECÂNICA:
Use secador com fornalha de fogo 

indireto, ou queimador a gás para 
evitar que o café fique com cheiro de 
fumaça.                                                                                                                                  

Use lenha bem seca como combus-
tível para não poluir o meio ambiente e 
obter um maior rendimento.

Somente coloque no secador cafés 
homogêneos e que tenham o mesmo 
teor de umidade para diminuir o tempo 
de secagem.

O secador deve trabalhar com 
carga completa para evitar perda de 
calor e aumento do tempo de secagem, 
e também para evitar perda de mão de 
obra, energia etc., não deixando a 
temperatura da massa ultrapassar os 
45°C.

Se houver uma porcentagem eleva-
da de grãos verdes, trabalhe com uma 
temperatura máxima de 30°C, interca-
lando períodos de fogo e de descanso 
para melhor homogeneizar a seca 
(seca igualada).

Descarregue o secador quando a 
umidade estiver em torno de 11 %, que 

lhando na orientação ao produtor so-
bre como vai funcionar o novo siste-
ma de remuneração aos cooperados 
e gostaríamos de pedir a colabo-
ração de todos para se prepararem 
para esta mudança. As diferenças 
entre os planos não são muito subs-
tanciais e temos certeza de que 
todos se adaptarão facilmente. 

Gostaria de enfatizar que esta-
mos vindo de um período muito posi-
tivo para a pecuária leiteira e isto se 
refletiu em uma melhor remuneração 
aos produtores. Mas o nosso merca-
do é instável e não podemos perder 
o foco na produtividade e na quali-
dade para não termos surpresas.

Quem conseguir manter-se 

produtivo, aprimorando sempre seus 
processos e melhorando a qualidade 
de seus produtos, vai ter bons re-
sultados, independentemente das 
oscilações do mercado.

Nosso propósito é fortalecer o 
cooperativismo e os produtores lo-
cais. Por isso continuamos à disposi-
ção para esclarecermos dúvidas e 
ajudar a todos na melhoria constante 
dos resultados de sua propriedade.

Uma cooperativa forte é formada 
por produtores fortes, por isso 
estamos juntos nesta empreitada.
Saudações cooperativistas.

Eduardo Lopes de Fre i tas ,  
presidente

é a umidade ideal, pois se for abaixo 
disso haverá quebra dos grãos na hora 
do beneficiamento e perda de peso do 
café beneficiado.

?ARMAZENAGEM :
As tulhas e armazéns devem ser 

construídos em áreas bem drenadas, 
piso impermeável e pouca ventilação 
interna.

A umidade ideal para beneficia-
mento do café é de 11 % a 11,5 %, pois 
assim evita-se o desmerecimento dos 
grãos e consequentemente perda da 
qualidade e valorização.

Nunca armazene o café, seja em 
coco ou beneficiado, junto com outros 
grãos como soja e milho, nem junto 
com máquinas agrícolas ou galões 
com óleo diesel ou gasolina, pois o café 
absorve com muita facilidade os 
odores.

Beneficie o café de preferência 
após pelo menos 30 dias de seco, pois 
assim ele ficará com cor mais uniforme.

?COMERCIALIZAÇÃO:
Os cafés que conseguem ter 

melhores preços são aqueles de cor, 
seca e aspecto uniformes, teor de 
umidade de 11 %, sem defeitos capitais 
(pretos, verdes e ardidos), com bebida 
suave ou encorpadas e de bom aroma.

Prepare bem o seu café para evitar 
perdas de preço. O bom preparo de um 
café não representa custos adicionais, 
mas sim ganho de preço.

(Leia mais na página seguinte)
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Socoop está sob
nova direção

A Socoop Corretora de Seguros 
da Coonai está sob nova direção. Em 
maio a equipe ganhou o reforço do 
gerente Fábio Garcia, que tem ampla 
experiência no setor de seguros e está 
na administração do escritório em 
Ribeirão Preto. De acordo com Fábio, 
a Socoop tem parceria com mais de 
sete seguradoras e está oferecendo 
condições especiais em alguns tipos 
de seguros. “Temos diversos seguros 
para oferecer como acidente pessoal, 
de residência, de automóveis, de vida, 
entre outros. Procuramos dar um 
atendimento personalizado e de 
acordo com as necessidades dos 
nossos clientes”, explica Fábio. 

 Os cooperados que precisarem 
renovar seu seguro ou incluir novas 
apólices podem procurar a Socoop na 
avenida João Fiúsa, 1901 – 9ª andar – 
sala 910 – Ribeirão Preto (SP), 
telefones: (16) 3628-0992, 3628-0249, 
3626-9857 e 9223-5722, e e-mail

. As unidades 
de negócios da Coonai são também 
c a n a i s  d e  a t e n d i m e n t o  e  
direcionamento à Socoop. 

: 
socoop@socoop.com.br

Box

A qualidade do café só depende de você

De acordo com Fábio Coelho, res-
ponsável pelo Departamento de café, 
a qualidade do café depende princi-
palmente dos cuidados de quem o pro-
duz. Por isso,  a Coonai está à dispo-
sição para quaisquer outros esclareci-
mentos e orientações que forem ne-
cessárias. O Departamento de café 
oferece ainda medidor de umidade, se-
cadores de café, máquina de bene-

ficio, máquinas para rebenefício, clas-
sificação por peneiras, armazém para 
café credenciado no Banco do Brasil, 
Banespa, Credicoonai e Conab. O de-
partamento faz também comercializa-
ção no mercado físico, CPR e mercado 
futuro.

Para mais informações os interes-
sados devem procurar a Coonai nos 
endereços abaixo, ou entrar em 

c o n t a t o  p e l o s  
te le fones:  (16)  
3145-1015  ou (16) 
9211-0368 com 
Luiz Agui la ou 
ainda (16) 9223-
5755 com Fábio. 
E s c r i - t ó r i o  d o  
departa-mento de 
café: Rua José 
Coelho de Freitas, 
1716 – Centro - 
P a t r o c í n i o  
Paulista-SP. Arma-
zém: Rua Cônego 
Peregrino, 1375 – 
Centro – Patrocínio 
Paulista – SP.

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 ORLANDO DONATO Barretos 2 1 LUIZ DO COUTO ROSA E OUT Patrocinio Pta. 39

2 ANIVALDO ALVES LEITE Patrocinio Pta. 2 2 CECÍLIA VILLELA DE ANDRADE TEIXEIRA Luis Antonio 40

3 CARLOS EDUARDO GIRARDO Pedregulho 2 3 ULISSES DE PAULA LEÃO Pedregulho 52

4 LUIZ HUMBERTO BORGES Igarapava 4 4 MARIA ISABEL DA SILVA Franca 53

5 HERMINIO JUSTINO MENDES E OUTROS Cristais Pta. 5 5 ALBERTO COUTINHO JUNIOR Patrocinio Pta. 54

6 CARMO LUIZ POPULIM Guará 7 6 RAUL CARLOS GUIMARÃES Barretos 72

7 SEBASTIÃO PEREIRA VIEIRA Itirapuã 7 7 JOSÉ FERNANDO DE LAZZARI Brodowski 72

8 JOSÉ HUMBERTO DE FREITAS Patrocinio Pta. 8 8 JOSÉ MAURICIO FIORI Brodowski 75

9 JULIA DE OLIVEIRA BARBOSA Ituverava 8 9 LEONARDO DE OLIVEIRA Itirapuã 77

10 JOSE DONIZETI GUERREIRO Brodowski 8 10 LUIZ OSWALDO PEGORARO ESP Jardinópolis 81

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 5,57 1 ANTONIO GENESIO CHINELATO Jaboticabal 3,95

2 LEANDRA VIEIRA BIGHETTI Cravinhos 5,17 2 LUIZ SEBASTIÃO FERREIRA Pedregulho 3,88

3 MARILZA FIGUEREDO CRISTOFANI Patrocinio Pta. 5,00 3 EURIDES FARIA REZENDE GOMIDE Sacramento 3,85

4 MARILENE TOMAZELA Batatais 4,99 4 AUGUSTO MOREIRA Itirapuâ 3,85

5 JOSÉ MESSIAS CANDIDO Olímpia 4,82 5 IRAN RHEDA Cristais Pta. 3,83

6 OSWALDO FERREIR LIMA Cristais Pta. 4,76 6 CARMO LUIZ POPULIN Guará 3,81

7 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE Cravinhos 4,74 7 MANSUR JORGE SAID Pedregulho 3,79

8 MARIA LUCIA JURCA Patrocinio Pta. 4,66 8 MARIA LUCIA JURCA Patrocinio Pta. 3,73

9 LUIZ CARLOS MENGELI - ESPOLIO restinga 4,65 9 PEDRO CESAR BARBOSA AVELAR Cristais Pta. 3,73

10 CARLOS ROBERTO BANZATTO Guatapará 4,56 10 MURILO MARCHI DE FREITAS COLICHIO Guará 3,72

Melhores em CBG (Contagem bacteriana global) Melhores em CCS (Contagem de Célula Somática)

Melhores em Gordura Melhores em Proteína
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