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COOPERATIVISMO:
UMA GRANDE LIÇÃO PARA O MUNDO
Afonso Pereira de Araújo
Arnaldo Veiga Gomes
Augusto Vilela De Souza
Elton Carlos Pereira e Outro(s)
Flavio da Silva Campos
Henrique Fernandes Rocha e Outro(s)
Henrique Migliorini Marques
Jeferson Lourenço Blal
João Maria Scatolino
João Paulo Santos
José Osvaldo De Oliveira

Kely Cristina Damasceno
Larissa Aparecida Oliveira Noronha
Lucimara Vieira de Abreu Cassiano
Luzia Marina Padilha da Silva
Marcelo José Egypto Blal
Maria do Rosário Oliveira
Marilda de Lima Ferreira Palhão
Marilia Souza Figueredo Gischewski
Patricia Maria de Oliveira
Ronaldo Marques de Carvalho

Lição 1 – Juntos somos mais fortes
Cooperar é a primeira e principal lição do
cooperativismo, que aposta na união, na
parceria, na soma de competências para a
conquista de resultados maiores, assim como
na partilha e no benefício comum.
Lição 2 – Gestão democrática
As cooperativas têm gestão democrática. Assim, as decisões são tomadas com base no voto
e todos os cooperados têm o mesmo poder de
voto, independentemente de suas posses.
Lição 3 – Mais inclusão, menos desigualdade
As cooperativas são instituições de associação
livre e voluntária, sem discriminação social, racial, política, religiosa ou de gênero, além de
promoverem a inclusão social e econômica e
diminuirem as desigualdades.

José Márcio Rocha
Presidente Coopercam

Iniciamos o mês de julho com a safra bem adiantada: já atingimos quase 70% da colheita. Porém, os
resultados têm mostrado as expectativas de uma
safra inferior na quantidade e na qualidade do produto. O mercado no momento mostra pequena reação e não se sabe os fundamentos, se é por conta
das previsões de geadas ou mesmo as questões de

estocagem. Na verdade,
a cafeicultura continua
com seus mistérios e o
produtor apreensivo na
expectativa de dias melhores.
Mas
as
cooperativas, preocupadas com
a atual crise dos preços
do café, não têm medido esforços para, juntamente com nossa frente
parlamentar, tratar de
assuntos em prol de nossos produtores, para que
possamos superar esse
momento difícil.
Nos dias 11 e 12 de julho, participamos do II
Fórum Mundial do Café,
que foi realizado em
Campinas. O evento reuniu cerca de 1500 pessoas, oriundas de vários pa-

íses ligados à produção e
sustentabilidade da cadeia produtiva do café.
De qualquer forma, a
vida continua e já é hora
de se preocupar também com a próxima safra, que promete ser melhor, se Deus quiser.
A Coopercam, por sua
vez, antecipa as novidades e já organiza a próxima Rodada de Negócios,
que será realizada nos
dias 28 e 29 de agosto.
Nossos cooperados terão
oportunidade de realizar
bons negócios, usando
ferramentas modernas
de trocas para o tratamento de suas lavouras,
dentro dos avanços tecnológicos lançados pelo
setor produtivo.
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Como todos nós já sabemos, o cooperativismo é um
modelo socioeconômico alternativo, surgido a partir de
uma consciência social. Criado na Inglaterra, em plena
Revolução Industrial, o cooperativismo foi uma resposta
às necessidades de um grupo. Passados mais de 170 anos
de seu surgimento, esse modelo segue cada vez mais forte na sociedade.
Além de economicamente eficiente, o cooperativismo
é um forte aliado no combate às desigualdades sociais
ao desempenhar um papel fundamental na inclusão social e econômica e no desenvolvimento sustentável do
planeta. Prova de que é um modelo eficiente conta atualmente com mais de 1 bilhão de membros e cerca de 2,6
milhões de cooperativas em todos os continentes.
Em um mundo dividido em duas correntes econômicas – capitalismo e comunismo – o cooperativismo tem
sido um contraponto importante na sociedade. Suas lições ao mundo são grandes.

Lição 4 – Educação, formação e informação
A continuidade e a difusão do modelo cooperativista são realizadas por meio do incentivo
à educação, formação e informação. Além dos
cooperados, a comunidade na qual está inserida também é alvo dessas ações.
Lição 5 – O interesse pela comunidade
coopera para o desenvolvimento geral
As cooperativas devem respeitar as peculiaridades sociais e a vocação econômica do local
onde estão inseridas, e devem ter o compromisso com o desenvolvimento de sua região.

RASTREABILIDADE:
PROCESSO QUE GARANTE A PROCEDÊNCIA DO PRODUTO
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e
a Agricultura (FAO), a rastreabilidade é a habilidade de seguir a movimentação de um alimento
pelos estágios de produção,
processamento
e distribuição. Independentemente do tipo de
alimento, a rastreabilidade torna-se indispensável
para que o produto tenha
sua origem identificada,
e com isso, seja possível o
monitoramento dos processos e atributos envolvidos na produção. Dessa forma, minimizam-se
perdas de qualidade e
produtividade.
A rastreabilidade de

alimentos surgiu com a
necessidade de saber a
localização de determinado produto na cadeia
logística. O conceito representa a capacidade
de recuperação do histórico ou da localização de
um produto, por meio da
impressão de números
de identificação de lotes.
Nos processos de Certificação das propriedades cafeeiras, por exemplo, a rastreabilidade é
uma de suas ações essenciais. No caso do café,
a rastreabilidade envolve
todo o processo de produção: da plantação das
sementes até a xícara
de café. A cada etapa, o
produtor utiliza a técni-

ca para avaliar a futura
qualidade do grão. Assim, é necessário que se
verifique o andamento
em todas as etapas, começando pelo plantio
e passando pelo talhão,
tratos culturais, colheita, lavador, terreiro, secador, tulha e armazém,
até finalmente o grão ser
comercializado.
A rastreabilidade é
um instrumento destinado a cumprir a legislação e para atender aos
requisitos de segurança
e qualidade dos alimentos. Esse processo também ajuda a aumentar
a confiança do consumidor pelo produto que
está sendo adquirido.

Para os produtores que
desejam exportar seu
café, por exemplo, a rastreabilidade é um processo exigido pelos países exportadores.
A tecnologia e a inovação estão associadas
à rastreabilidade. Isso
porque possibilita à cadeia de abastecimento
compartilhar a história
do alimento com informações mais detalhadas do produto, como,
por exemplo, a localização da fazenda, altitude,
variedade das plantas,
plantio, colheita, defensivos, informações de
armazenamento e certificações e selos de qualidade.
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COOPERCAM PARABENIZA
COOPAMA PELOS SEUS 75 ANOS
Com a presença de diretores, colaboradores, cooperados, cafeicultores e autoridades de Machado e
região, foi celebrado no dia 26 de junho, os 75 anos
da Cooperativa Agrária de Machado – Coopama. O
presidente da Ocemg, Ronaldo Sculcato, assim como
o presidente, o diretor administrativo e o gerente do
Departamento de Cafés da Coopercam, José Márcio

Rocha, José Afonso Gomes e Hélvio Zacaroni, respectivamente, marcaram presença no evento de comemoração. “Ficamos honrados e felizes em participar
das festividades. A Coopama tem grande presença
na região e desejamos que sua história seja cada vez
mais de conquistas e sucessos”, comenta o presidente
da Coopercam

COOPERCAM APOIA
CONSTRUÇÃO DA 292ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR
A Coopercam participou, no dia 26 de junho,
de uma reunião com o
Conselho
Comunitário
de Segurança Pública de
Campos Gerais – Consep,
com o objetivo de organizar e criar uma comissão
para dar início à construção da sede da 292ª Companhia da Polícia Militar
em Campos Gerais. Criada em 2017, a Companhia
tem cunho operacional
e só agora terá sua sede
construída.
A obra será edificada
em um terreno cedido
pela prefeitura, com uma

área de 2800 m². O projeto de engenharia já está
pronto e aprovado pelo tenente da PM Jangeolaine
das Chagas Silva.
“A Coopercam tem
todo o interesse em servir
da melhor maneira possível a comunidade de
Campos Gerais e região.
Por isso mesmo, não poderíamos ficar de fora dessa obra tão importante
para a segurança de nossa
população. Estamos animados e as perspectivas
são muito boas”, comenta
José Márcio Rocha, presidente da Coopercam

Consep
O Conselho Comunitário de Segurança Pública
de Campos Gerais é uma
entidade de direito privado, com vida própria e
independente em relação
à Polícia Militar ou a qualquer outro órgão público.
Criado na modalidade de
associação comunitária,
de utilidade pública, sem
fins lucrativos (com o suporte da Constituição Federal), tem por objetivo
mobilizar e congregar for-

COOPERCAM APOIA
1º EXPO CAMPO DO MEIO
Nos dias 14 e 16 de junho, Campo do Meio recebeu a 1ª Expo CDM – Vila Apae Rodeio Festival. Com
o apoio da Coopercam, que sempre se faz presente
em eventos filantrópicos da comunidade de Campos Gerais e região, o evento apresentou rodeios,

shows musicais e cavalgada. Com cerca de três mil
pessoas por dia, toda a arrecadação do evento foi
destinada à Apae e à Vila Vicentina de Campo do
Meio. O campeão do rodeio foi Deivid Donizete,
peão de Campos Gerais.

COOPERCAM APOIA
A V SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO DA FACICA
Acadêmicos do curso de Administração da Facica, assim como comerciantes, profissionais liberais
e autônomos e população em geral, participaram da
V Semana de Administração. Realizada entre os dias
27 e 29 de maio, com o tema “Tecnologia e conhecimento: estratégias voltadas para as Micro e Pequenas
Empresas”, o evento teve como objetivo atualizar os
conhecimentos dos alunos e da comunidade de Campos Gerais com informações relevantes do segmento. Entre os palestrantes, Ricardo Gandra, jornalista e
professor; Erich Schultz, CEO da HowZ; Rennan Campos, empresário na área de startups; Ícaro Bernardes,
administrador; e Mairon Mesquita, administrador e
professor.

ças da comunidade para
a discussão de problemas
locais da segurança pública.
Dessa forma, o Consep
é organizado para discutir,
analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas comunitários de
segurança,
desenvolver
campanhas educativas e
estreitar laços de entendimento e cooperação entre
as várias lideranças locais.
Em Campos Gerais,
o Consep foi criado em
17/03/2004 com o objetivo de aproximar os órgãos
de segurança pública do
município - Polícia Militar
e Polícia Civil - e população. Desde que foi criado,
algumas ações já foram
realizadas em parceria
com a Coopercam, Sicoob
Credcam, Cooxupé e Associação Comercial de Campos Gerais. Os próximos
passos serão divulgados
em breve.
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DIA DAS MÃES
COOPERCAM
O Dia das Mães na Coopercam foi de
homenagem às colaboradoras que cumprem a missão tão difícil e, ao mesmo
tempo, tão doce, de ser mãe. Um café foi
preparado com muito carinho para celebrar a data e todas ganharam um mimo
da cooperativa. A Coopercam aproveita a
oportunidade para mandar um abraço às
nossas cooperadas mamães.

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.

ACONTECEU NA COOPERCAM:
DIAS DE LOJA
Parcerias com as empresas Champion, Agrogenius e Sicoob Credcam
promoveram
informações e ofertas especiais
de produtos e serviços
aos cooperados. A Champion e a Agrogenius marcaram presença na loja

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.

matriz, em Campos Gerais, nos dias 14 de maio e
24 a 26 de junho, respectivamente. Já o Sicoob
Credcam levou condições
especiais de consórcios e
outros serviços na loja de
Córrego do Ouro, no dia
27 de junho.
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COOPERCAM É TRUCO
NO COOPSPORTES

EXPOCAFÉ
REÚNE LIDERANÇAS POLÍTICAS E CAFEICULTORES
e viemos representar a Coopercam apenas na modalidade truco. Com toda certeza, em 2020, estaremos
presentes também em outras modalidades e vamos
envolver nossos colaboradores e cooperados. Estamos muito contentes com a classificação e empolgados com a etapa final”.

Nos dias 14 e 15 de junho, a Coopercam participou de uma competição de truco durante
o Coopsportes de Minas
Gerais, etapa realizada
na Associação Atlética
Caldense, em Poços de
Caldas. Competiram pela
Coopercam o diretor administrativo José Afonso
Gomes e Thalyson Lima,
que alcançaram o primeiro lugar no podium
nesta categoria.
A dupla classificada
irá participar da grande
final em Belo Horizonte,
nos dias 30 de agosto e

1º de setembro, no Sesc
Venda Nova. E o que não
vai faltar é torcida para
que os participantes tragam para a casa o grande
troféu. A chance é grande, pois os campeões da
Coopercam já venceram
12 duplas e mostraram
que possuem talento de
sobra.
De acordo com José
Afonso Gomes, a experiência foi muito válida.
“Foi muito gratificante
participar desta etapa
do Coopsportes. Inicialmente, não sabíamos da
grandiosidade do evento

Coopsporte - Criado pelo Sistema Ocemg, o
Coopsportes - Esportes Cooperativos de Minas Gerais tem por objetivo despertar o interesse pela
prática do esporte e pelo cooperativismo. Além do
estímulo às atividades físicas, o Coopsportes é um
incentivo ao trabalho em equipe. As modalidades
do Coopsportes são futsal, futebol Society, peteca,
tênis de mesa, vôlei de dupla, truco, buraco, sinuca,
dama e xadrez.

DIA NACIONAL DO CAFÉ
É CELEBRADO PELA COOPERCAM
No dia 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Café. Para celebrar
o produto mais importante para a região sul mineira e para a Coopercam, a
cooperativa ofereceu aos
cooperados e visitantes
de suas lojas de Campos
Gerais, Campo do Meio e
Córrego do Ouro, um cafezinho acompanhado de
quitutes mineiros. “Não

tem como deixar passar a data. Por isso mesmo, apesar de ter sido
uma comemoração simples, foi feita com toda
a atenção que o grão de
café merece. Afinal, ele
é a base da economia
de Campos Gerais e de
Campo do Meio”, explica
Pâmela Corrêa, analista
de marketing da Coopercam.

Entre os dias 15 e 17 de
maio, a Fazenda Experimental da Epamig, em
Três Pontas, foi palco da
22ª edição da Expocafé,
uma das maiores feiras do
setor no Brasil. De acordo com os organizadores,
participaram mais de 150
empresas, que apresentaram aos cafeicultores as
últimas novidades em máquinas e insumos. Mas, em
meio a tantas novidades,
entre as ruas e estandes
da Expocafé, um assunto
se fez presente com a força de um vendaval: a crise
do café. E nem poderia ser
diferente, já que o “ouro
verde” passa por um período, no mínimo, preocupante.
No último dia do evento, os visitantes receberam lideranças políticas
nas esferas estadual e federal, que se colocaram
solidários com a situação
do café nacional. Emidinho Madeira e Evair de
Melo, deputados federais
e membros da Comissão
de Agricultura, Pecuária,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Diego
Andrade, deputado federal; Antônio Carlos Arantes, deputado estadual;
e Marcos Viana, senador
pelo estado de Minas Gerais; marcaram presença e
apoio aos cafeicultores.
Emidinho
Madeira
também foi o idealizador do Consórcio Público
para o Desenvolvimento
do Café (Concafé), lançado em setembro do ano
passado. De acordo com o
deputado, mais de 60 munícipios da região já aderiram ao Concafé que tem,
entre seus objetivos, a
união entre as associações
de municípios, sindicatos
de produtores, órgãos governamentais e todos os
setores envolvidos na cafeicultura para atender as
demandas de interesse do
setor cafeeiro da região.
Na reunião, os políticos esclareceram as providências que estão sendo
tomadas para reverter a
crise do café e cujas reivindicações foram encami-

nhadas para a Ministra da Agricultura, Thereza Cristina,
principalmente em relação ao preço mínimo do produto que, no momento, não cobre os custos da produção.
O presidente da Coopercam, José Márcio Rocha,
e os diretores José Afonso Gomes e José Eduardo
Vanzela, também marcaram presença nesta reunião.
Os presidentes da Cocatrel e da Minasul, Marco
Valério Araújo Brito e João Marcos Rafael Magalhães,
respectivamente, também participaram. Assim como
Archimedes Colli Neto, presidente do CCCMG, e Arnaldo
Bottrel Reis, presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais de Varginha.
Vários prefeitos de cidades da região sul mineira
também marcaram presença, como Marcelo Chaves
Garcia (Três Pontas), Claudeci Divino de Araújo (Juruaia)
e Hideraldo Henrique Silva (Boa Esperança), também
membros do Concafé.
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COOPERCAM INTEGRA
PROGRAMA PRÓ MANANCIAIS DA COPASA
Que o meio ambiente
precisa de cuidados não
é novidade para ninguém.
No mundo todo, entidades, ONGs e pessoas gritam por socorro, em uma
ação desesperada para
que o planeta terra seja
salvo do desmatamento, da poluição, do lixo e,
principalmente, do descaso.
Em meio ao caos, no
entanto, muitas ações
têm sido implantadas
para reverter – ao menos
amenizar – a situação. É o
caso da Copasa, empresa
estatal de abastecimento
de água e saneamento de
Minas Gerais, que criou,
em 2017, o Programa Pró
Mananciais.
De acordo com a Copasa, o Programa Socioambiental de Proteção e Recuperação de Mananciais
tem por objetivo proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e as
áreas de recarga dos aquíferos dos mananciais utilizados para a captação de
água para abastecimento
público das cidades operadas pela companhia.
Entre as ações do Progra-

ma, estão o cercamento
de nascentes e áreas de
proteção
permanente,
o plantio de mudas nativas em Mata Ciliar e a
construção de bacias de
contenção de enxurradas
(bolsões).
Para colocar em prática o projeto, a Copasa faz
parcerias com prefeituras,
empresas, ONGs e entidades interessadas. Em
Campos Gerais, a companhia ganhou as parcerias
da Prefeitura Municipal,
do Sicoob Credcam, do
Sindicato dos Produtores
Rurais e da Coopercam.
Essas entidades congregam os chamados Coletivos Locais de Meio Am-

biente (Colmeia).
“É
obrigação
da
Coopercam ser parceira
de ações em prol do
meio ambiente e, por
isso,
ficamos
muito
empolgados
quando
nos foi dada a chance de
participar desse projeto.
Assim, o Departamento
Técnico da cooperativa
criou um viveiro de mudas
de árvores nativas, que
já contém cinco mil pés,
e que serão doados ao
projeto”, comenta José
Eduardo Vanzela, diretor
comercial da Coopercam.
Segundo a Copasa, em
2017 e 2018 já foram realizadas as seguintes ações
em Campos Gerais: 45

nascentes cercadas, 10,5
mil mudas plantadas, 18
mil metros de cercas implantadas, 80 bolsões
construídos e 7 km de estradas recuperadas. Ainda
de acordo com relatório
do Programa disponível
no site da Copasa, essas
ações foram realizadas no
Ribeirão do Cervo, Ribeirão Santo Antônio e Córrego Engenho da Serra.
“Sei que soa como lugar comum: mas é do
futuro que estamos tratando ao cuidar do meio
ambiente. E a Coopercam
sempre estará pronta
para ajudar essa e outras
ações socioambientais”,
finaliza Vanzela.

COOPERCAM TAMBÉM APOIA PROGRAMA
CULTIVANDO ÁGUA BOA
Que o meio ambiente precisa de cuidados não é novidade para ninguém. No mundo todo, entidades, ONGs e pessoas gritam por socorro, em uma ação desesperada para que o planeta terra
seja salvo do desmatamento, da poluição, do lixo e, principalmente, do descaso. Em meio ao caos,
no entanto, muitas ações têm sido implantadas para reverter – ao menos amenizar – a situação. É
o caso da Copasa, empresa estatal de abastecimento de água e saneamento de Minas Gerais, que
criou, em 2017, o Programa Pró Mananciais. De acordo com a Copasa, o Programa Socioambiental
de Proteção e Recuperação de Mananciais tem por objetivo proteger e recuperar as microbacias
hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos dos mananciais utilizados para a captação de água
para abastecimento público das cidades operadas pela companhia. Entre as ações do Programa,
estão o cercamento de nascentes e áreas de proteção permanente, o plantio de mudas nativas em
Mata Ciliar e a construção de bacias de contenção de enxurradas (bolsões).
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COLABORADORES COOPERCAM
PARTICIPAM DE TREINAMENTO
O Departamento de
Recursos Humanos da
Coopercam
organizou
um treinamento a colaboradores da cooperativa. Realizado nos dias 9 e
16 de maio, com o tema
Trabalho em Equipe, os
Departamentos Técnico e
Comercial da Coopercam
participaram do treinamento com o professor
José Benedito, coaching
financeiro e consultor empresarial.
Os treinamentos são
importantes aliados para
uma equipe coesa, participativa e mais proativa.
O professor José Benedito
diz que “todas as organizações buscam oferecer aos
seus clientes diferenciais.
Estes diferenciais podem
estar ligados à preço, a prazo de pagamento, logística, entre outros. Contudo,

estamos em um mercado
de alta competitividade
e ‘commoditizado’. Diante dessa constatação, ter
uma equipe alinhada com
uma experiência de encantamento ao cliente, é o
grande desafio”.
“Em
um
mercado
globalizado, onde tudo
desenvolve e evolui rapidamente com novas tecnologias, é preciso estar
preparado para acompanhar. E a cada dia acredito
mais que é somente por
meio do Capital Humano
de uma organização que é
possível alcançar os resultados extraordinários que
se almeja, sendo altamente necessário investir em
processos de desenvolvimento profissional, pessoal, motivação e incentivo
voltados para os colaboradores. Para que eles se ins-

pirem sempre a dar o seu melhor, em prol dos objetivos
comuns a todos e a empresa”, diz Flávia Araújo, Gerente
de Recursos Humanos da Coopercam.
Para sintetizar a importância do treinamento e do
assunto abordado, Araújo cita uma frase de Walt Disney, produtor de cinema norte-americano. “Você pode
sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para
transformar seus sonhos em realidade”.

PUBLIEDITORIAL

COLHA SEUS FRUTOS COM OXBO
A concessionária de
máquinas agrícolas Minas
Verde – John Deere busca sempre soluções para
contribuir com o desenvolvimento dos produtores
da região. Em seu portfólio, destaca-se a parceria
de concessão OXBO, com
diferenciais competitivos
sobre outras marcas e que
agrega mais valor aos produtores de café.
Em Campos Gerais não
é diferente. O consultor
estratégico de negócios
Rander Rufino realiza um
grande trabalho com demonstrações comparativas, realizadas no mesmo
ambiente de testes de
outras marcas. Em todos,
o resultado gerado pela
OXBO foi superior em pro-

dutividade, deslocamento,
manobra, rendimento e
redução em consumo de
combustível.
A propriedade Agro
Itapiché - Fazenda Santa
Luzia, grande produtor de
café em Campos Gerais,
se rendeu aos diferenciais
do equipamento e aos benefícios do investimento.
Assim, adquiriu a primeira OXBO 9240 da região.
Segundo Ricardo Couvo,
administrador da Fazenda
Santa Luzia, o que motivou
a aquisição da colhedora
OXBO 9240 foi o excelente resultado apresentado,
com destaques para o rendimento de colheita, baixo
consumo e baixa compactação do solo. Além disso,
o operador tem total con-

trole na operação pela facilidade tecnológica dos sensores, câmera de monitoramento dos grãos em colheita,
piloto automático e conforto na ergonomia de trabalho.
Para a equipe Minas Verde, o engajamento em sua
missão foi realizado, ou seja, contribuir para o desenvolvimento de seus clientes. Ficou interessado em conhecer os dados comparativos realizados com as concorrentes? Entre em contato com nosso consultor Rander
Rufino pelo telefone (35) 98894-0454, acompanhe-nos
na rede social (@minasverdejohndeere) e produza mais
com Minas Verde.
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Saiba mais em kmag.com.br

COOPERCAM: COOPERADOS PARTICIPAM
DE WORKSHOP DE QUALIDADE NA UFLA
Cerca de 180 pessoas
participaram no dia 29 de
maio, na Universidade Federal de Lavras – Ufla, do
Workshop de Qualidade
do Café. Com o apoio da
Syngenta, por meio do
projeto Nucooffe, o evento contou também com a
participação de cerca de
15 associados Coopercam.
Estiveram no Workshop
colaboradores Coopercam
do Departamento Técni-

Sua safra

GRÃOS DE MELHOR
QUALIDADE
PARA MAIORES
RESULTADOS.

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

*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.

Conheça a história de alguns
dos produtores rurais mais
tecnificados do país.
mosaicnossasraizes.com.br

co e do Departamento de
Cafés Especiais e Certificação. Já os cooperados são
produtores certificados ou
em processo de certificação.
“A Ufla é referência em
pesquisa na cafeicultura
e, por isso, participar de
um evento desse porte é
essencial para novos conhecimentos. Por isso,
sem dúvida, todos os participantes da Coopercam

aproveitaram muitos as
palestras e irão levar para
as suas lavouras os aprendizados adquiridos”, comenta Douglas Braga,
analista de processos de
qualidade da Coopercam.
Entre os assuntos abordados, temas como o futuro do café, impactos do clima nas lavouras e gestão
em tempos de crise na cafeicultura. Entre os palestrastes, o professor Flávio

Borém, pesquisador e um
dos maiores especialistas
em café do Brasil. Os outros palestrantes foram os
professores José Donizete
Alves e Rosane Schuvam
e o consultor Caio Lazarini.
Na oportunidade, a
Syngenta e a Ufla firmaram uma parceria, em que
a Syngenta se comprometeu a financiar pesquisas
na área de cafeicultura
junto à Universidade.

sc/ha*

PALESTRAS NOTURNAS
EM CÓRREGO DO OURO, RIBEIRÃO DA ONÇA E GUARIPU

Guaripu

Córrego do Ouro

No mês de maio, a Coopercam realizou mais três
palestras noturnas. Com ótima participação dos
cooperados, a primeira delas foi na comunidade do
Ribeirão da Onça, no dia 2 de maio, na propriedade
de Salvador Silvestre. Nesse dia, a cooperativa contou
com as parcerias da Syngenta e Café Brasil. No dia

Salvador Silvestre

22 de maio, foi a vez do Distrito do Córrego do Ouro
receber a palestra noturna, com parcerias da Bayer e
da Compass. E no dia 23, o cooperado Carlos Alberto de
Brito recebeu em sua propriedade, na comunidade do
Guaripu, palestra noturna que contou com as parcerias
da Yara e da Syngenta.
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FERRUGEM CAFEEIRA: TODO CUIDADO É POUCO
Azarias José Marques – Engenheiro Agrônomo Coopercam
A ferrugem cafeeira é
uma das principais doenças que afeta a cafeicultura brasileira e causa um
grande problema na produção. O pior: seu controle está cada vez mais difícil devido às mudanças
climáticas.
Para prevenir a ferrugem no cafeeiro, deve-se
começar a aplicação de
fungicidas e inseticidas
no solo. Após isso, no
tempo certo deve-se fazer
as aplicações preventivas
respeitando o seu tempo
de ação e prevenção, fazendo com que a planta
fica imune à doença.
Em 2019, devido ao aumento das chuvas, a ferrugem surgiu mais tarde
nas lavouras, deixando os
produtores preocupados.
Essa condição já vem

acontecendo nos últimos
anos devido à condição
climática. Com esse fenômeno fica mais difícil o
controle, pois a variação
de temperatura (temperaturas baixas à noite,
alto índice de umidade
na folha devido ao orvalho e altas temperaturas
durante o dia), torna mais
favorável o surgimento
da doença. Por isso, é de
extrema importância a
planta estar sempre nutrida e balanceada com
os nutrientes que ajudam
no controle da ferrugem.
O seu manejo deve ser
mais preventivo do que
curativo. Pois, ao ter que
curar a planta, a mesma
já passou por uma perda
de produção. O produtor
também deve lembrar
que a ferrugem do ca-

feeiro ataca no período
mais seco (junho e julho),
quando a planta tem
maior dificuldade de absorção de produtos devido à falta de umidade do
solo.
Portanto, produtores,
fiquem atentos ao manejo adequado do combate
à ferrugem e outras doenças que fazem a planta
perder as folhas e comprometem a sua produção. É importante saber
que cada folha de café é
responsável pelos frutos
produzidos pela planta.
Portanto, sem folhas não
há frutos.
Para mais informações
sobre a ferrugem cafeeira,
procure o Departamento
Técnico da Coopercam
ou entre em contato pelo
telefone (35) 3853-0320.

A PRÓXIMA GERAÇÃO DE ESTABILIZADORES DE
NITROGÊNIO ESTÁ CHEGANDO.

FERTIPAR

SUDESTE

