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Caros Cooperados,

A Coopercam realizou a 5ª Rodada de Negócios 
no final de agosto e, mais uma vez, oferecemos a 
vocês o melhor em insumos agrícolas. Para isso, fi-
zemos parcerias com as maiores empresas do setor 
e pudemos ofertar produtos e serviços com preços 
excelentes e condições especiais de pagamento. E o 
resultado do evento surpreendeu, superando o fatu-
ramento dos últimos anos.

Durante a Rodada, a Coopercam esteve sob os 
holofotes da EPTV-Sul de Minas que, ao fazer uma 
série especial 40 anos, esteve na cooperativa para 
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mostrar a vocação agrí-
cola de Campos Gerais. 
Com isso, estivemos em 
evidência e consegui-
mos mostrar a importân-
cia da Coopercam para 
Campos Gerais, Campo 
do Meio e região sul mi-
neira. 

Também na Rodada 
de Negócios, recebemos 
a visita de Carlos Augus-
to Rodrigues de Melo, 
presidente da Cooxupé, 
a maior cooperativa de 
café do mundo. Foi um 
prazer e uma honra mui-
to grande tê-lo conos-
co. É sempre produtiva 
a troca de experiências 
entre cooperativas. 

Tudo isso mostra que, 
apesar da crise atual en-
frentada pelos cafeicul-
tores, não podemos de-
sanimar. A Coopercam, 
nesse sentido, sempre 
atua em benefício de to-
dos os seus cooperados e 
participa ativamente de 

iniciativas a favor do nos-
so café. Uma delas, o II 
Fórum Mundial do Café, 
reuniu a cadeia produti-
va do Brasil e de várias 
partes do mundo para 
debater ações de valo-
rização do ouro verde. 
Foi uma discussão muito 
oportuna e mostrou que 
a engrenagem que move 
o mercado de café está 
ativa e atenta. 

Agora, é torcer para 
que as chuvas sejam ge-
nerosas para que a safra 
2019/2020 também seja 
abundante. Mais uma 
vez: não podemos desa-
nimar. E contem sempre 
com a Coopercam, pois 
temos profissionais ca-
pacitados e experientes 
para ajudar o cafeicultor 
no que for necessário.

José Márcio Rocha
Presidente
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COOPERCAM APOIA FESTAS JUNINAS E JULINAS DE 
ESCOLAS PÚBLICAS

QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO RECEBE 
APOIO DA COOPERCAM

As festas de São João, Santo Antônio e São Pedro são 
tradicionais em Minas Gerais e aguardadas com ansieda-
de pelos alunos das redes públicas de ensino de Campos 
Gerais e Córrego do Ouro. E para que essas festividades 
possam ter o brilho à altura da comunidade estudantil, 
a Coopercam sempre apoia os eventos com a doação de 
alimentos e outros materiais necessários. 

Este ano, receberam o carinho da Coopercam a Escola 
Estadual Padre Antônio de Oliveira (Córrego do Ouro), a 
Escola Municipal João Barbalho, a Escola Estadual Pro-
fessor Joaquim José de Oliveira, a Escola Estadual Carlos 
Góis, a Escola Municipal João Cândido de Faria e a Escola 
Estadual José Augusto de Mesquita. 

Além das escolas acima, as entidades Lar São José e a 
APAE também receberam o apoio da Coopercam. Para a 
cooperativa, é fundamental esse apoio, para que alunos e 
comunidade possam vivenciar não somente uma diver-
são, assim como também a cultura e a tradição mineira. 

Entre os dias 2 e 4 de agosto, a comunidade 
de Córrego do Ouro, distrito de Campos Gerais, 
participou ativamente da Quermesse de Nos-
sa Senhora do Rosário. Tradicional na localida-
de, o evento conta com barracas de comidas 
e bebidas, leilões de prendas, bingos, shows 
musicais e almoço, além de missas diárias, 
celebradas especialmente para a Quermesse. 
Todos os recursos arrecadados durante 
a festa serão utilizados para a manuten-
ção da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. 

Como todos os anos, a Coopercam se fez pre-
sente no evento com apoio pecuniário para o 
bingo, e a cooperativa aproveita para parabe-
nizar os “festeiros” (organizadores) e todos os 
parceiros de Córrego do Ouro que tornaram 
possível a realização da Quermesse.

Carlos Góis Lar São José

João Cândido João Barbalho



COOPERADOS PRESTIGIAM 
PALESTRAS NOTURNAS

COLABORADORES PAIS SÃO HOMENAGEADOS
PELA COOPERCAM

A Coopercam ofereceu aos seus colaboradores 
papais, um café da manhã superespecial em 
comemoração ao Dia dos Pais. Além de um lan-
che saboroso, a manhã foi recheada de sorrisos 
e bons sentimentos. A Coopercam deseja que 
Deus continue iluminando nossos heróis nessa 
linda missão.

DIAS DE LOJAS
PALINIALVES

Grande parceira da Coopercam, a Palinialves 
realizou, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, dias de 
lojas em Campos Gerais, Córrego do Ouro e 
Campo do Meio. O objetivo é estar mais próxima dos 
associados Coopercam, mostrar as novidades da 
marca e oferecer máquinas e equipamentos com 
preços e condições especiais de pagamento.

As comunidades do Galo, Pessegueiro, 
Ribeirão da Onça, Dois Paus, Grupiara, 
Caxambu, e Limeira, além da fi lial da Coopercam 
de Campo do Meio, receberam, no mês de agosto, 
palestras noturnas com temas diversos sobre a 
cafeicultura. Com presença maciça de coope-
rados em todos os lugares acima, as empresas 
parceiras foram a Bayer, a Oxiquímica, a Terra de 
Cultivo, a Quimifol, a Syngenta, a Café Brasil e a Vital 
Force. A Coopercam agradece a presença de 
todos os associados e parceiros, principalmen-
te pelo interesse em aprender e compartilhar 
novos conhecimentos. 

ESTUDANTES DE GESTÃO 
EMPRESARIAL VISITAM A 
COOPERCAM

No dia 22 de julho, a Coopercam recebeu 
uma visita pra lá de especial: alunos do curso 
de Gestão Empresarial da Escola Profi ssionali-
zante Capacita Mais, unidade Campos Gerais, 
conheceram melhor a estrutura da cooperati-
va. Acompanhados pela analista de marketing 
da Coopercam, Pâmela Corrêa, os estudantes 
conheceram todos os departamentos da coo-
perativa e puderam esclarecer dúvidas em re-
lação ao trabalho desenvolvido pela cooperati-
va junto aos seus associados. 
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Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo,
na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

ATENÇÃO

Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.
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Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
 www.sivanto.com.br

DESVENDAMOS UM 
SEGREDO VALIOSO 
PARA SUA LAVOURA. 
DESCUBRA NAS 
PRÓXIMAS PÁGINAS.
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ARRAIÁ DO DIA C REÚNE CERCA DE 600 PESSOAS E
ARRECADA 400 KG DE ALIMENTOS

O Arraiá do Dia C movimentou Campos Gerais no 
dia 12 de julho e foi sucesso de público e de arreca-
dação. O evento é uma ação promovida pelo Sistema 
Ocemg, que propõe iniciativas que incentivem o tra-
balho voluntário entre as cooperativas associadas.

De acordo com a Coopercam, cerca de 600 pesso-
as comparecem e 400 kg de alimentos foram doados 
apenas na entrada da festa. “Foi um grande sucesso. 
Realmente as comunidades de Campos Gerais, Cam-
po do Meio e Córrego do Ouro entraram no espírito 
do cooperativismo e conseguimos fazer um evento 
muito bacana. Valeu muito”, comenta Pâmela Corrêa, 
analista de marketing da Coopercam. 

Para realizar o Arraiá do Dia C, a Coopercam con-
tou com a ajuda de comerciantes, cooperados, em-
presários e pessoas da comunidade. Assim como 
voluntários, incluindo colaboradores e diretores da 
cooperativa, que trabalharam na festa. “Sem a ajuda 
da comunidade a festa não teria alcançado seu ob-
jetivo. Isso mostra que, quando há a união de todos 
em prol de um objetivo maior, as coisas acontecem 
de uma forma muito bacana”, diz Corrêa. 

A festa foi embalada ao som do sertanejo univer-
sitário, com apresentações da dupla João Guilherme 
& Rafael e o cantor André Reis. A tradicional quadri-
lha foi apresentada por alunos de escolas da cidade e 
também houve muita comida e bebida típicas. 

Os 400 kg de alimentos doados foram entregues à 
Vila Vicentina de Córrego do Ouro. Além dos alimen-
tos, a Coopercam também doou 600 kg de produtos 
de limpeza.

 
Diretores e colaboradores da Coopercam partici-

param da entrega dos donativos. “Foi muito gratifi -
cante concluir essa primeira entrega e cooperar com 
a comunidade de Córrego do Ouro, que sempre abra-
ça nossas ações. Nesta colaboração está uma peque-
na parte de todos nós, que nos enche de orgulho”, co-
menta José Márcio Rocha, presidente da cooperativa. 

Com o dinheiro arrecadado na comercialização 
de comidas e bebidas, a Coopercam fez a compra de 
aparelhos e materiais hospitalares, que serão doados 
ao Hospital São Vicente de Paulo, de Campos Gerais. 
“Aguardamos a entrega dos materiais pelos fornece-
dores e estimamos que até o dia 30 de setembro se-
rão repassados ao hospital”, completa Corrêa. 

Para que a festa pudesse ser realizada, 
a Coopercam contou com a ajuda das co-
munidades de Campos Gerais, de Campo 
do Meio e do Córrego do Ouro, tanto na 
doação de produtos quanto no trabalho 
voluntário. Colaboradores e diretores da 
cooperativa também se engajaram para a 
realização da festa.  A colaboração de to-
dos foi fundamental para que a Cooper-
cam realizasse esse evento em prol do co-
operativismo e da solidariedade.

COOPERCAM ENTREGA DONATIVOS

GRATIDÃO
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Restrição de uso no Estado do Paraná.
Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. 
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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Priori Top. Florada protegida, produtividade garantida.

Priori Top. 
Sua florada protegida 
contra a phoma.

Restrição de uso no Estado do Paraná.
Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. 
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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Sua safra

Rico em magnésio, enxofre e potássio, 
o fertilizante mineral da Mosaic aumenta 
a resistência da sua plantação, formando 
grãos maiores e com mais nutrientes.

GRÃOS DE MELHOR 
QUALIDADE 
PARA MAIORES 
RESULTADOS.

Saiba mais em kmag.com.br

* Base de resultados de pesquisa da  
safra 2017/2018 obtidos com a  
utilização de fertilizantes Linha Premium 
da Mosaic (K-Mag®) na cultura de café 
em MG/SP.

sc/ha*

Conheça a história de alguns 
dos produtores rurais mais 
tecnificados do país.
mosaicnossasraizes.com.br
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CERCA DE DUAS MIL PESSOAS PARTICIPAM DA RODADA 
DE NEGÓCIOS COOPERCAM

Nos dias 28 e 29 de agosto, a Coopercam rece-
beu cerca de duas mil pessoas, entre cooperados, 
expositores e visitantes, para a quinta edição da 
Rodada de Negócios. O número de expositores 
chegou a 170, uma marca considerável, mas não 
surpreendente em se tratando de Campos Gerais, 
um dos maiores produtores de café do Sul de Minas. 

“Cerca de mil cooperados estiveram aqui 
na sede da Coopercam e, nesses dois dias, eles 
tiveram a oportunidade de conhecer novidades e 
comprar insumos. Ou seja, o evento é uma forma de 
ajudar os cafeicultores com os tratos culturais das 
lavouras para a próxima safra”, explica Pâmela 
Corrêa, responsável pelo marketing da Cooperativa.

O gerente comercial da Coopercam, João Paulo 
Alves de Castro, comenta que a Rodada de Negó-
cios ofereceu aos cooperados os melhores produtos 
com preços e condições especiais à vista, a prazo e 
na modalidade troca.  “E o volume de negociações 
realizado durante o evento superou as expectati-
vas do departamento comercial da Coopercam”, 
diz Castro. 

Na abertura da Rodada de Negócios 2019, os 

conselhos fi scal e administrativo da Coopercam 
marcaram presença, que contou também com uma 
apresentação do Projeto Música para Todos. Esse pro-
jeto social, que tem apoio da Coopercam, tocou o Hino 
Nacional Brasileiro, um momento de grande emoção.

Uma série de matérias especiais comemo-
rativa aos 40 anos da EPTV e veiculada no 
Jornal da EPTV 1ª Edição, tem mostrado as 
principais cidades da região sul mineira. No se-
gundo dia da Rodada de Negócios (29 de agos-
to), Campos Gerais foi a homenageada pela 
EPTV Sul de Minas, ao vivo, diretamente da Co-
opercam. O repórter Thiago Luz mostrou todo 
o potencial do café produzido pela cidade e o 
presidente da Coopercam, José Márcio Rocha, foi 
entrevistado. “Foi muito bacana essa matéria ao 
vivo. E mais importante ainda foi mostrar a força 
da Coopercam no munícipio e na região sul mi-
neira”, diz Corrêa.

EPTV SUL DE MINAS



COOPERCAM PARTICIPA DO II FÓRUM MUNDIAL
DE PRODUTORES DE CAFÉ

O presidente e o diretor administrativo da Coopercam, 
José Márcio Rocha e José Afonso Gomes, participaram do II 
Fórum Mundial de Produtores de Café. O evento, realizado 
em Campinas/SP, nos dias 10 e 11 de julho, foi uma opor-
tunidade para os cafeicultores do mundo todo discutirem 
os problemas da lavoura, como as oscilações de preços, as 
variações climáticas e a remuneração dos cafeicultores. 

O primeiro Fórum foi realizado em 2017 na Colômbia e, 
este ano, o tema principal foi a renda do produtor. O evento 
reuniu as nações cafeeiras para debates de outros temas de 
interesse comum, como as questões socioambientais, o cli-
ma e a sustentabilidade. De acordo com os organizadores, 
o Fórum se justifi cou pela “realidade de grandes desafi os, 
como a sustentabilidade econômica dos produtores, os ní-
veis das lavouras, a volatilidade do preço nos mercados in-
ternacionais, o aumento da demanda para mais de 50 mi-
lhões de sacas nos próximos 10 a 15 anos e as adversidades”.

Ainda segundo os organizadores do Fórum, as discus-
sões foram necessárias para que “as mais de 25 milhões de 

DECLARAÇÃO FINAL DOS PARTICIPANTES DO 
SEGUNDO FÓRUM MUNDIAL DE PAÍSES 
PRODUTORES DE CAFÉ

Na cidade de Campinas, Brasil, aos dias 10 e 11 
de julho de 2019, reuniu-se o segundo fórum 
de países produtores de café e, considerando 
que:
1. O primeiro Fórum despertou a consciên-
cia mundial sobre a necessidade de haver 
sustentabilidade econômica na oferta global. 
Contudo não houve engajamento efetivo 
dos demais segmentos da cadeia de valor 
do café para melhorar a remuneração dos 
cafeicultores.
2. O estudo do professor Jeffrey Sachs, da 
Universidade de Columbia, destacou a ne-
cessidade de haver interação entre todos os 
agentes da cadeia para o desenvolvimento de 
ações globais, além das já realizadas por cada 
país, havendo corresponsabilidade de todos 
os agentes públicos e privados do negócio 
café para garantir a implementação da 

famílias que cultivam o fruto e geram bebidas que satisfa-
zem aos mais diversos paladares em todo o mundo conti-
nuem sua escala de crescimento e qualidade”.

O presidente da Coopercam, José Márcio Rocha, diz que 
“a situação da cafeicultura é preocupante no mundo todo. 
Realmente precisamos juntar esforços e criar soluções para 
os problemas. Por isso foi tão importante o Fórum, pois to-
dos puderam colaborar com ideias para o enfrentamento 
da situação”.

O II Fórum Mundial de Produtores de Café foi realiza-
do pela BSCA, Minasul e Conselho Nacional do Café. Entre 
os palestrantes da edição 2019, destacamos Jeffrey D. Sa-
chs - Universidade de Columbia; José Dauster Sette - Or-
ganização Internacional do Café; René León-Gómez Rodas 
- Promecafe; Anna Illy – herdeira da Illy Café; Silas Brasileiro 
- Conselho Nacional do Café; Vanusia Nogueira - BSCA; e 
Roberto Velez Vallejo - Federação Nacional dos Cafeiculto-
res da Colômbia. 

sustentabilidade em suas dimensões econômica, 
ambiental e social.
3. A oportunidade de desenvolvimento de novas 
tecnologias para aprimorar as formas tradicionais 
de comercialização de café, aproximando produ-
tores de consumidores e gerando agregação de 
valor nas origens.
4. A importância de estímulos ao aumento do 
consumo mundial de café, em especial nos países 
produtores e mercados emergentes, para garantir 
equilíbrio entre oferta e demanda e, consequente-
mente, preços remunerativos aos cafeicultores.

Resolve:
1. Promover a criação de uma plataforma tecnológi-
ca para agregar e disponibilizar informações e 
números de todos os segmentos da cadeia de valor 
do café, de forma a gerar transparência comercial e 
na formação de preços.
2. Desenvolvimento de mecanismos que facilitem 
a disponibilização das informações das origens pro-
dutoras, por meio da rastreabilidade dos produtos 
oferecidos e suas especifi cidades aos consumidores 
fi nais.

3. Promover a capacitação dos produtores, por meio 
de assistência técnica e extensão rural para a profi s-
sionalização em gestão da propriedade e aquisição 
de conhecimento sobre os riscos de mercado.
4. Estímulo ao desenvolvimento de estratégias ino-
vadoras e campanhas para a promoção do consu-
mo de café, principalmente nos países produtores e 
mercados emergentes.
5. Desenvolver mecanismos, estratégias de mar-
keting e inovações tecnológicas que permitam se 
alcançar um preço remunerativo aos produtores, 
tais como selos de “sustentabilidade econômica” e 
“torrados pela origem”.
6. Incentivar que cada origem produtora, em seus 
níveis público e privado, desenvolva um plano na-
cional de sustentabilidade para o setor café.
7. O Comitê do Fórum mundial de Produtores de 
Café tomará providências para a formalização de 
uma entidade jurídica que planejará a execução 
dessas estratégias.
8. O próximo Fórum de países produtores será real-
izado em 2021. O comitê coordenará com os países 
qual a cidade que sediará o evento, previsto para 
ocorrer em Ruanda.
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O produtor pede equilíbrio na  
nutrição e redução da bienalidade. 
O negócio pede mais rentabilidade.
A indústria pede mais qualidade de bebida. 
Para tudo isso, você tem uma resposta:  
Programa NossoCafé Yara. 

O mercado pede um novo café: o seu. Por isso, o Programa NossoCafé Yara 

oferece uma nutrição completa para todo o ciclo do cultivo. Antes, durante e depois da colheita.  

Com ele, você aumenta a produtividade da lavoura e garante um café mais saboroso e de qualidade 

superior. Peça a visita do consultor Yara e veja como ter um café que o mercado procura.  

Saiba mais em nossocafeyara.com.br.

O mercado pede  
um novo café: o seu.



COOPERCAM E SICOOB CREDCAM APOIAM 
PROGRAMA DE SEGURANÇA RURAL 

Para melhorar a segurança 
das propriedades das zonas 
rurais de Campos Gerais, Cam-
po do Meio e distrito do Cór-
rego do Ouro, a Coopercam e 
o Sicoob Credcam apoiam o 
programa de mapeamento e 
roteamento georreferenciado 

Rede de Fazendas Protegidas. 
Esse programa é uma iniciati-
va do Conselho de Segurança 
Pública - Consep, da Polícia 
Militar e da Earth Brasil, e 
consiste no cadastramento 
das propriedades, cujos dados 
serão monitorados pela PM 

por meio de um aplicativo.   
O principal objetivo do Pro-
grama Rede de Fazendas Pro-
tegidas é proporcionar mais 
segurança no campo, e, assim, 
colaborar para a permanência 
das famílias na zona rural. 
Com o App, os policiais moni-
toram e recebem informações 
dos produtores cadastrados 
no sistema de segurança. Em 
caso de ocorrência ou alguma 
suspeita em sua propriedade, 
o produtor rural entra no 
aplicativo e envia o comando.   
A PM recebe as informações 
com a localização exata do 
ocorrido, o que proporciona 
mais agilidade no atendimen-
to.
Para o associado participar, 
ele terá que fazer o cadastra-
mento na Coopercam ou no 
Sicoob Credcam. A principal 
informação para o cadastro, 
além dos nomes do coop-
erado e da propriedade, é o 

número do telefone móvel. 
Para cada produtor cadastra-
do, é disponibilizado o núme-
ro-código de sua propriedade, 
que se torna um endereço 
da propriedade, pois nele 
está localizado as coorde-
nadas geográfi cas da sede 
da fazenda. Assim, a Polícia 
Militar, o Samu, a ambulância 
ou os bombeiros, poderão 
fazer os atendimentos no 
menor tempo possível, devido 
à utilização de navegação em 
sistema de GPS para a local-
ização. 
O programa Rede de Fazen-
das Protegidas já foi implanta-
do e testado em 82 municípi-
os de Minas Gerais, com cerca 
de 250 mil propriedades já ca-
dastradas. Nessas localidades, 
a redução da criminalidade foi 
de cerca de 60%, chegando a 
100% em algumas cidades, de 
acordo com dados ofi ciais da 
Polícia Militar.
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CERTIFICAÇÃO: CURSOS PROFISSIONALIZANTES SÃO 
FERRAMENTAS IMPORTANTES PARA OS PRODUTORES

Os tratos culturais para a 
próxima safra já se inici-
aram e, com isso, a movi-
mentação de máquinas e 
a utilização de defensivos 
agrícolas aumentaram 
consideravelmente. Nesse 
contexto, surge a neces-
sidade da realização de 
cursos de capacitação, a 
fi m de minimizar os riscos 
de acidentes no ambi-
ente de trabalho rural. 
Além da prevenção de 
acidentes, o trabalhador, 
quando bem treinado, faz 
bom uso das ferramentas, 
diminuindo também os 
custos com manutenção 
e reparos.

Entre os diversos cursos 
existentes, a Coopercam 
destaca alguns que são 
obrigatórios e previstos na 
Norma Regulamentadora 
31. 

- Curso de uso correto 
e seguro de defensivos 
agrícolas; 
- Curso de manutenção e 
operação de trator agríco-

la (tratorista);
- Curso de manutenção e 
operação de colhedoras; 
- Curso de manutenção e 
operação de roçadeira e 
derriçadeira manuais; e
- Curso de manutenção e 
operação de motosserra.

Todos os cursos acima 
são importantes para os 
envolvidos nas atividades 
agrícolas. Os preceitos 
da NR 31 que tratam 
desses cursos são claros. 
Em relação aos defen-
sivos, o texto diz que “o 
empregador rural ou 
equiparado, deve propor-
cionar capacitação sobre 
prevenção de acidentes 
com agrotóxicos a todos 
os trabalhadores expostos 
diretamente.”

Já em relação a máquinas 
e equipamentos, a NR 31, 
em seu item 31.12.74, diz 
que “O empregador rural 
ou equiparado se re-
sponsabilizará pela capac-
itação dos trabalhadores 
visando ao manuseio e 

à operação segura de 
máquinas e implementos, 
de forma compatível com 
suas funções e atividades.”

Ainda de acordo com a 
NR 31, são considerados 
válidos os programas 
de capacitação desen-
volvidos por órgãos e 
serviços ofi ciais de ex-
tensão rural, instituições 
de ensino de nível médio 
e superior em ciências 
agrárias e Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Rural - SENAR, entidades 
sindicais, associações de 
produtores rurais, co-
operativas de produção 
agropecuária ou fl orestal 
e associações de profi s-
sionais. Mas, para ter 
validade completa, os 
cursos precisam seguir 
os critérios estabelecidos 
pela NR 31.

Vale lembrar os produ-
tores em processo de 
certifi cação ou que dese-
jam iniciar esse método 
em sua propriedade, que 

esses cursos são funda-
mentais. De acordo com 
Douglas Braga, responsáv-
el em dar suporte aos 
associados Coopercam 
nas certifi cações, “todos 
esses cursos são ofereci-
dos gratuitamente pelo 
Senar por intermédio do 
Sindicato dos Produtores 
Rurais de Campos Gerais. 
Para o cooperado fi car 
por dentro da agenda dos 
treinamentos, basta que 
ele entre em contato pelo 
telefone (35) 3853-1530”. 

Além disso, segundo 
Braga, por meio do setor 
de certifi cação e cafés 
especiais, a Coopercam 
também auxilia na for-
mação de turmas para 
todos os cursos do Senar. 
Os interessados devem 
entrar em contato pelo 
telefone (35) 3853-0319 ou 
e-mail cafesespeciais@
coopercam.com.br. 
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PRODUTORES DE CAFÉ DA COLÔMBIA 
VISITAM COOPERCAM

A Colômbia é o segundo 
maior produtor de café do conti-
nente americano – só perde para 
o Brasil. O país vizinho também 
tem fama de produzir excelen-
tes grãos, apreciados em todo 
o mundo. No entanto, mesmo 
sendo fortes concorrentes, nada 
impede a troca de experiências 
entre os dois maiores produtores 
de café da América do Sul. 

Em clima de boa vizinhança, 
a Coopercam recebeu, no dia 6 
de agosto, sete cafeicultores da 
Colômbia. O convite partiu da 
empresa Palinialves, parceira Co-
opercam, que está desenvolven-
do um projeto de processamento 
e preparo de café via úmida para 
a cooperativa da cidade de Huila, 
na qual os produtores visitantes 
são cooperados. 

Para conhecer melhor o pro-
cesso e a experiência brasileira 
com os equipamentos, a Palinial-
ves levou o grupo para conhecer 
a Coopercam, acompanhados do 
diretor comercial, Carlos Henri-
que, e colaboradores do setor de 
exportação da marca. 

 
Um bate-papo com a direto-

ria foi o pontapé inicial da visita 
dos cafeicultores colombianos, 
que resultou em uma excelente 
troca de experiências. Os produ-
tores do país vizinho também co-
nheceram a estrutura do depar-
tamento de cafés da Coopercam 
e degustaram cafés produzidos 
por seus cooperados. Os visitantes 
também tiveram a oportunidade 
de conhecer o equipamento de 
rebenefício da Coopercam. 

 
“Foi uma visita muito provei-

tosa, pois as realidades da cafei-
cultura entre os dois países são 
diferentes, e a troca de experiên-
cias é sempre uma oportunidade 
bem-vinda. E a Coopercam sem-
pre estará de portas abertas para 
os produtores colombianos e de 
outros países”, comenta José Már-
cio Rocha, presidente da Cooper-
cam.

FUNGICIDA E BACTERICIDA

oxiquimica.agrociencia

oxiquimicaagrociencia
oxiquimica.com.br



COOPERCAM RECEBE A VISITA DO DIRETOR DA  
RAINFOREST ALLIANCE AMÉRICA LATINA

Nos dias 12 e 13 de junho, a Coopercam recebeu, em 
sua sede em Campos Gerais, o Diretor da Rainforest Al-
liance - América Latina, Mark Mooroge, para uma visita 
técnica à cooperativa. Acompanhado pela equipe da 
Rainforest Alliance Brasil (Mariana Barbosa - Diretora, 
Cassio Souza - Standard & Assurance e Gabriel Ded-
ini - Agricultura), a visita foi guiada pelo engenheiro 
agrônomo da Coopercam Douglas Braga. 

O objetivo da visita foi apresentar à direção da Rain-
forest Alliance o cotidiano de agricultores familiares 
produtores de café da região do Sul de Minas Gerais, 
sob a ótica do programa de certificação agrícola UTZ 
& Rainforest Alliance, com uma abordagem técnica e 
territorial do desenvolvimento da cadeia do café em 
uma das principais regiões produtoras cafeeiras do 
mundo. 

As visitas foram realizadas em propriedades certifica-
das e não certificadas para o produto café. Durante 
cada visita, vários temas foram abordados de forma 
livre, como cooperativismo, assistência técnica, certifi-
cação em grupo, manejo da cultura, defensivos agríco-
las, rendimentos e bem-estar das famílias, mudanças 
climáticas, uso da água, práticas de pós-colheita, quali-
dade de bebida e outros.  

A liberdade nos bate-papos foi importante para que os 
assuntos fluíssem de maneira não tendenciosa, uma 
vez que a Rainforest Alliance estava interessada em 
captar informações que possam promover uma reflex-
ão interna sobre os principais desafios para o setor no 
Brasil. Além de poder analisar como a certificação se 
insere nessa discussão sob a ótica dos agricultores e 
técnicos brasileiros. 

De acordo com Gabriel Dedini, “ao término das visitas, 
e após muito aprendizado junto à equipe técnica da 
Coopercam e os produtores Leonardo Damasceno, 
Artur Roberto Lourenço e Geraldo Majela da Silveira, 
a Rainforest Alliance se organizou internamente para 
trazer as informações coletadas in loco para enriquecer 
as discussões sobre a nova versão do Programa de Cer-
tificação (em Consulta Pública) apresentado ao setor, 
após a fusão entre as instituições UTZ & Rainforest 
Alliance”.
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PROTEÇÃO DA FLORADA DO CAFÉ ARÁBICA
POR DAVISSON JHONATA FREIRE- TÉCNICO AGRÍCOLA

A fl orada do café é con-
siderada a fase decisiva 
quando se trata de pro-
dutividade. Sendo agosto 
setembro os meses mais 
aguardados pelos cafei-
cultores, é também a fase 
em que se defi ne o po-
tencial produtivo do mes-
mo, desde que o clima 
colabore. 

Nesse sentido, o clima 
está cada vez mais desa-
fi ador, proporcionando 
várias fl oradas em um 
curto espaço de tempo, 
chegando a três fl oradas 
em 60 dias. Esse fenôme-
no pode estar mais pre-
sente nas regiões acima 
de 1.000 metros de alti-
tude.

Outros fatores relevan-
tes seriam uma nutrição 
equilibrada, bom mane-
jo de pragas e doenças, 
pois essas ações afetam 
diretamente na qualida-
de do produto fi nal do 
cafeeiro. Como identifi car 
e minimizar as perdas 

pelos fatores menciona-
dos acima?

IDENTIFICAÇÃO E 
REDUÇÃO DE PERDA

CLIMA: Um dos fatores 
mais difíceis de se con-
trolar. Em regiões de 
altitude elevada, o clima 
- frio, ventos e alta umi-
dade - está condiciona-
do ao favorecimento de 
doenças. 

Recomenda-se fazer 
um número necessário 
de pulverizações caso a 
doença persista.  Nunca 
se deve trabalhar curati-
vamente, mais sim de for-
ma preventiva, evitando 
que o inóculo se acumu-
le e se torne um proble-
ma de mumifi cação dos 
chumbinhos, que serão 
os futuros grãos de café. 
Outro fator seria o areja-
mento da lavoura através 
da poda, para melhorar 
a circulação de ar e a di-
minuição do microcli-
ma favorável às doenças.

NUTRIÇÃO: As principais 
doenças do cafeeiro es-
tão diretamente ligadas 
à nutrição, como a Man-
cha Aureolada (Pseudo-
monas garcae), uma do-
ença bacteriana causada, 
além dos fatores citados, 
também por desbalanço 
nutricional (uso excessivo 
de nitrogênio).  As análi-
ses de solo e folhear são 
alternativas mais baratas 
e efi cazes quando se trata 
de balanço nutricional de 
macro e micronutrientes.

MANCHA DE PHOMA: Do-
ença que causa lesões nas 
bordaduras das folhas, se-
camento dos ramos pro-
dutivos, mumifi cação de 
fl ores e frutos com colo-
rações marrom-escuro. 
A disseminação do pató-
geno ocorre pelo vento, 
máquinas (colhedoras) de 
água das chuvas e tam-
bém por desbalanço nu-
tricional, como o excesso 
de nitrogênio.

CERCOSPORIOSE: Fungo 
necrotrófi co que invade 
e mata a célula. O fungo 
pode surgir em toda fase 
do cultivo do cafeeiro, 
desde que o clima esteja 
ideal para o seu surgimen-
to, como altas temperatu-
ras, chuvas seguidas de 
veranicos e desequilíbrio 
nutricional como o exces-
so de potássio.

O controle das doen-
ças da fl orada do café exi-
ge grande conhecimen-
to técnico, fungicidas de 
amplo espectro de ação e 
produtos que evitem a se-
leção de resistência. Esses 
benefícios você encontra 
nas recomendações do 
Departamento Técnico 
da Coopercam.  Entre em 
contato pelo telefone (35) 
3853-0320. 

(Imagem -1) M. de PHOMA (Imagem -2) M. Auriolada (Imagem -3) Cercóspora
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