EXPEDIENTE
Publicação bimestral da Cooperativa dos Cafeicultores de Campos
Gerais e Campo do Meio Ltda.
COOPERCAM
Rua Dr. Alfredo Barbalho Cavalcante,
505, Barro Preto
37.160-000 – Campos Gerais – MG
(35) 3853 - 0300
www.coopercam.com.br
facebook.com/cooperativa.coopercam
instagram.com/cooperativacoopercam

Diretoria Executiva

EDITORIAL
Prezado Cooperado,
Esperávamos começar o ano de 2021 com um cenário
menos negativo em relação à Covid-19. Mas, infelizmente,
os casos aumentaram em todo o Brasil. A retórica, desde
que a pandemia se iniciou, tem sido em relação às medidas
de segurança, com um apelo para que uma ação coletiva
contenha o novo coronavírus.
Nesse sentido, a Coopercam adotou todas as medidas de
segurança necessárias para a não proliferação da Covid-19
entre seus colaboradores e cooperados. Porém, isso não
nos livrou de alguns casos. É por isso que reiteramos a
importância de todas as pessoas se cuidarem: não adianta
apenas um fazer a sua parte. Sabemos que a pandemia só
começará a ser controlada a partir do momento em que a
vacinação atingir pelo menos 70% da população. Portanto,
até lá, todas as precauções serão necessárias.
Mas, apesar da pandemia, que gerou uma grave crise sanitária e humanitária no mundo, é preciso tocar o barco e não
o deixar afundar. Em 2020, e agora em 2021, continuamos a
trabalhar com afinco e determinação para sempre oferecer
o melhor aos nossos cooperados. Como exemplo, a Coopercam adotou um novo sistema digital, com mais recursos e
facilidades para os associados.
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Sem dúvida, vivemos um momento um tanto complicado,
mas não podemos deixar que o desânimo e a descrença
vençam. Para isso, a fé e a esperança devem ser sempre
cultivadas. Apesar de tudo, esperamos que 2021 seja um
ano melhor para todos nós. Para isso, vamos lutar com
boas armas: pensamento positivo, cuidar de si e dos outros,
muita fé e esperança.
José Márcio Rocha
Presidente
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Saiba Mais

COOPERCAM: SEMPRE
PARCEIRA DA PM E DA
COMUNIDADE

REPRESENTANTES DA
STIHL CONHECEM A
COOPERCAM

A PM de Campos Gerais é uma grande parceira da Coopercam.
E a ajuda mútua leva à comunidade bem-estar e segurança.
Por isso mesmo, a Base Móvel da PM do munícipio recebeu, da
Coopercam, no mês de janeiro, a doação de um equipamento
de refrigeração importante para que os policiais possam trabalhar com a tranquilidade necessária que a profissão exige.
Mais uma vez, a Coopercam se sente honrada em poder contribuir com a PM de Campos Gerais.

A Coopercam recebeu, em fevereiro, representantes da
empresa Stihl, uma das maiores do setor de ferramentas
motorizadas do mundo. Romário Britto (Vice-presidente de
Marketing e Vendas Brasil), Paulo Bazo (Gerente Regional) e
Dyan Assis (Consultor de Vendas) foram recebidos na Coopercam por José Márcio Rocha (Presidente), José Afonso Gomes
(Diretor Administrativo), José Eduardo Vanzela (Diretor Comercial), Ronaldo Marques (Supervisor de Compras) e Pâmela
Corrêa (Marketing). Além de conhecerem um pouco mais a
Coopercam, vários assuntos foram abordados durante a visita,
principalmente relacionados ao marketing das empresas. A
Coopercam aproveita para agradecer a visita dos representantes da Stihl, grande parceira da Cooperativa.

PROJETO REPLANTAR:
APOIO AO MEIO AMBIENTE CONHECENDO A TERRA
DE CULTIVO
No final de 2019, a Coopercam doou mudas de Ipê para o Projeto Replantar, uma iniciativa do vereador Jean Vítor de Oliveira
(Jean Pica-Pau), de Campo do Meio, que tem o objetivo de
replantar árvores no perímetro urbano do munícipio. Ao longo
de 2020, foram plantadas cerca de 300 mudas de Ipês e, este
ano, o Projeto Replantar dá continuidade em levar mais beleza
à cidade e contribuir com o meio ambiente. Durante o mês
de fevereiro, foram plantadas 100 mudas de ipês em vários
pontos da cidade. Mais uma vez, a Coopercam é parceira da
iniciativa e mostra que está ao lado da comunidade e se preocupa com o meio ambiente.

Grande parceira da Coopercam, a Terra de Cultivo abriu
suas portas para receber representantes do Departamento
Técnico da Cooperativa. Durante a visita, em fevereiro, os
colaboradores da Coopercam puderam conhecer a estrutura fabril da empresa e absorveram conhecimentos técnicos sobre compostagem orgânica, além de conhecerem
os processos de produção da linha de fertilizantes Terra
de Cultivo. A Coopercam agradece a oportunidade de
estar mais próxima de um grande parceiro.
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CHEGOU VOLIAM TARGO:
PRECISO NO CONTROLE DAS
TRÊS PRAGAS DO CAFÉ.
• Alta eficácia para proteção das folhas e dos frutos do café.
• Longo período de controle.

©Syngenta, 2018.

Produto em fase de registro no Paraná.
Informe-se sobre e realize o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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Opinião

COVID-19 AINDA EXIGE MUITO CUIDADO
Há pouco mais de um ano, o
Brasil enfrenta um dos seus
maiores desafios. A pandemia da Covid-19, apesar
da vacinação, infelizmente
ainda não dá mostras de ter
fim e, mesmo com todas as
recomendações de segurança
impostas pelas autoridades
sanitárias e governamentais, os números de casos só
aumentam.
A Coopercam, desde o início
da pandemia, estabeleceu
regras de segurança para
garantir a saúde de colaboradores, cooperados e da comunidade em geral. Maior rigor

na limpeza, oferta de álcool em
gel, obrigatoriedade do uso de
máscaras e distanciamento
social estão entre as principais medidas adotadas. Mas,
infelizmente, ainda assim, o
número de infectados em um
ano de pandemia foi bem significativo em Campos Gerais.
No município, no dia 15 de
março de 2021, havia 661
pessoas com Covid-19, de
acordo com Boletim da Prefeitura Municipal, com 13 mortes. De 1º de janeiro de 2021,
quando o número de mortes
era de nove pessoas, até a data
acima, houve um aumento de

245 casos de Covid. Para
uma cidade considerada
pequena, esses dados são
preocupantes.
“Estivemos sempre aflitos com essa pandemia e
tomamos todas as precauções possíveis. Mas, infelizmente, não conseguimos
evitar os casos de Covid na
cidade nem na Coopercam.
Por outro lado, a certeza
de que, se os cuidados que
tivemos até o momento não
tivessem sido adotados, os
números poderiam ser piores. E sabemos também
que a proliferação do vírus

depende da atitude coletiva.
Então, não adianta somente
a Coopercam trabalhar contra a pandemia: é necessário
a participação de todos para
vencermos essa guerra”,
explica José Márcio Rocha,
presidente da Cooperativa.
O cenário ainda é muito
assustador e requer atenção e, sobretudo, cuidados
constantes. Não podemos
baixar a guarda para o coronavírus. Portanto, vamos
lembrar aqui quais as principais medidas para assegurar
a sua saúde, a de seus familiares e colegas de trabalho.

COVID-19: TRANSMISSÃO, CUIDADOS E
SINTOMAS
O vírus é transmitido de uma pessoa doente para outra e das seguintes
formas:

Gotículas
de saliva

Espirro

Tosse

Catarro

Toque ou Objetos ou
aperto de superfícies
mãos contaminadas

COMO DEVO ME PROTEGER?
- Lave as mãos com frequência com água e sabão e, em seguida, higienize
com álcool 70%.
- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave as
mãos com água e sabão imediatamente.
- Não participe de festas, encontros e outros tipos de eventos. Evite todo e
qualquer tipo de aglomeração.
- O isolamento social ainda é uma das armas mais eficazes contra o vírus. Por
isso, se puder, fique em casa.
- Ao sair de casa, use máscara o tempo todo.
- Se você não está em home office, lembre-se de, também, manter distância
do seu colega de trabalho.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e
copos.
- Ao tossir ou espirrar, cubra parte do nariz e da boca com um lenço de papel
ou com o braço. Jamais com a mão.
- Caso esteja doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa
até melhorar. O ideal é procurar ajuda médica.

QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS?
A Covid-19 é igual a uma gripe e os sintomas mais comuns são os seguintes:
Febre

Cansaço

Dor de
cabeça

Perda
de olfato

Tosse
seca

Dor na
garganta

Dificuldade
para respirar

Perda de
paladar
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Capa

NOVO SISTEMA DIGITAL DA COOPERCAM OFERECE
MELHOR ATENDIMENTO AOS COOPERADOS
A era digital mudou sobremaneira a vida humana em todos
os seus aspectos. Seja na
vida pessoal – com as famosas redes sociais – ou na
vida profissional, não há mais
como fugir do mundo tecnológico e online. Nas empresas
não é diferente, e os sistemas
digitais tornaram-se parte da
engrenagem do desenvolvimento dos negócios – dos
pequenos aos grandes.
Mas essa área também pressupõe um desafio constante
às empresas: estar atenta às
novidades e se adaptar às
novas tecnologias, que surgem de forma muito rápida.
Esse cenário impulsionou a
Coopercam a mudar o seu
sistema, um mais compatível
com as suas demandas atuais. “Estamos nos adaptando
a esse novo cenário e, a partir

de janeiro de 2021, migramos
para o sistema Agrotis One
SAP, justamente para melhor
atender nossos cooperados e às novas demandas
que o mercado exige frente
aos processos de gestão”,
explica Gleiber Portugal, responsável pelo setor de TI da
Cooperativa.
O novo sistema, adquirido
após uma ampla pesquisa,
possui ferramentas que irão
ajudar muito a Coopercam
e seus cooperados. Entre
os resultados que o novo
sistema irá proporcionar,
estão melhorias no fluxo de
trabalho, redução no tempo
de execução das tarefas,
melhor utilização do tempo,
evita retrabalhos, maior estabilidade dos sistemas e otimização do processo de vendas
de café (menos burocrático e
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com gasto menor de papel).
Outro benefício apresentado
pelo Agrotis SAP é sua integração ao Agrosync, utilizado
para a gestão do café.
Uma novidade é que o Agrotis SAP também possibilita a
comercialização de produtos
da Coopercam para o consumidor final e produtores rurais
não cooperados.
Mas existem também os
desafios internos com a
mudança de sistema. Gleiber

Portugal explica que implementar um novo sistema
“exige mudanças fundamentais de cultura interna, operações e entrega de valores
em todos os aspectos da
empresa. A evolução tecnológica apresentada é bem
grande, mas, em contrapartida, muitas adaptações
precisam ser feitas. Como
consequência, são muitas
mudanças e estamos trabalhando com afinco para agilizar o atendimento ao cooperado”, finaliza.

Café e Afins

CAFÉ BATE RECORDE DE
PREÇO EM 2021, MAS
CENÁRIO É INCERTO
A saca de café tem registrado valores altos desde o fim de
2020. Essa tendência já era esperada por especialistas e, entre
as causas do aumento, estão a bienalidade negativa para a
safra 2021 e o clima quente e seco em 2020, que prejudicou
as lavouras. Outro fator que deve contribuir para os valores
internos elevados - pelo menos até o início da próxima colheita
- é o alto volume de café já comercializado da atual temporada
2020/21.
“Outro ponto que tem que ser considerado é a variação do
dólar. Mas, mesmo com os valores mais altos, é muito difícil
prever o mercado de café. Na verdade, está tudo muito incerto”,
comenta Hélvio Zacaroni, gerente do Departamento de Café da
Coopercam. Zacaroni também cita outras causas para esse
cenário. “A falta de oferta, o baixo consumo mundial, a pandemia e o cenário político atual também ajudam na oscilação
do preço do café”.
É preciso lembrar que, em 2020, o preço do café arábica caiu
várias vezes abaixo dos 100 centavos, causado pela pandemia e pela queda no consumo devido ao fechamento de bares,
cafés e restaurantes em todo o mundo. Mas, com o avanço
da vacinação, espera-se a recuperação da demanda diante da
oferta mundial.

Sicredi e Coopercam somam
forças por você!

Por outro lado, Zacaroni alerta para alta no custo da produção de café. “Desde outubro do ano passado tem ocorrido
um aumento expressivo nos insumos agrícolas para todas as
culturas, incluindo o café. Nesse cenário, fertilizantes e defensivos estão com preços 30% mais caros, muito em função da
matéria-prima importada. E esses produtos são essenciais
para a lavoura de café”.
O gerente do Departamento de Café da Coopercam ressalta
que o momento exige atenção. O produtor de café não deve se
empolgar com as altas do preço da saca e ficar muito atento
com os custos de sua produção. “Como está tudo muito
incerto, é preciso ter cautela. Afinal, como diz o velho ditado,
‘o seguro morreu de velho’”.

Visite a agência do Sicredi e a
Coopercam e conheça as linhas de
crédito com taxas especiais para associados das
duas Cooperativas.
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Técnico

MANEJOS E DANOS CAUSADOS
PELO ÁCARO DA LEPROSE
Por Davisson Freire – Engenheiro Agrônomo – Representante Técnico de Vendas da
Coopercam
Em 2020, nos deparamos
com várias situações adversas e na cafeicultura também
não foi diferente. Os ataques
de pragas, como o ácaro da
leprose (Brevipalpus spp), mais
conhecida como ácaro anular,
apresentam um propósito cada
vez mais desafiador para nós,
responsáveis agrícolas. Aliado
ao ácaro da leprose ocorreram
também grandes períodos de
seca na pré-florada do cafeeiro,
favorecendo a evolução rápida
e contínua do ácaro. O mesmo
tem grande disseminação
quando ocorrem temperaturas altas e umidade relativa do
ar baixa, especificamente nos
meses de agosto e setembro.
O início da florada, seguida por

vegetação das plantas, é exatamente o momento em que
o ácaro sai da parte interna da
planta de café para fazer sua
alimentação, oviposição e, principalmente, para a introdução
do vírus nas folhas, frutos e até
mesmo nos ramos produtivos.
O ácaro tem como característica o tamanho reduzido, se
alojando no ramo ortotrópico
da planta de café (ramo de
sustentação) e deixando sinais
de anéis nas folhas e frutos,
levando assim à perda de pigmentação da clorofila no local
onde foi introduzido seu vírus
pelo aparelho bucal. Com essa
característica, o controle via
foliar é dificultado, devido ao
alto volume de ramos e folhas.
Os principais sintomas do ataque são grande volume de quedas de folha na parte interna da
planta (mais conhecido como
planta oca); presença de lesões

8 Informativo Coopercam | Edição 62

pequenas e em grande quantidade em cada fruto; depreciação da casca antes mesmo
da sua maturação fisiológica,
levando à queda prematura do
fruto e as danificações causadas pelo ácaro tornam-se
porta de entrada para outros
fungos oportunistas, como
Cercosporiose Mycosphaerella
coffeicola e Antracnose Colletotrichum coffeanum.
As plantas não compostas por
folhas suficientes para a sustentação de seu teto produtivo,
automaticamente têm redução
no volume de café beneficiado
e na qualidade sensorial no
momento da Classificação
Oficial Brasileira (COB), indo de
um extremo ao outro: de estritamente mole (EM) ao rio (R).
Recomenda-se que o produtor
trabalhe sempre com o histórico da lavoura, ou seja, caso

tenha pequenos ou grandes
danos econômicos causados
pelo ácaro, trabalhe sempre
com o controle preventivo na
pós-colheita, com lavouras
esqueletadas e até mesmo
com fitossanitários, desde que
sejam seletivos para que não
haja desequilíbrio biológico,
que é de grande importância
na agricultura moderna.

Técnico

RISCOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM
ANIMAIS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICO-VETERINÁRIO
Por Ivan Luis de Morais Ribeiro, Médico-Veterinário CRMV-MG
14317
Do mesmo modo que acontece com seres humanos, a administração de medicamentos sem orientação e prescrição veterinária
adequada pode acarretar prejuízo à vida dos animais.

Dessa forma, fique atento em seus animais e observe os sinais
diários que eles demonstram. Caso note diferença de comportamento ou algum sintoma anormal, entre em contato com um
médico-veterinário para receber as orientações corretas e, se
necessário, atendimento clínico.
Podemos destacar alguns cuidados:

Um medicamento utilizado de forma incorreta provoca mais malefícios do que imaginamos, podendo levar o animal a um quadro
de intoxicação, mascarando sinais clínicos de uma doença mais
grave ou até piorar o estado clínico e, em determinados casos,
levar a morte.
O médico-veterinário é o único profissional capaz de decidir adequadamente sobre quais medidas a serem tomadas e tratamentos capazes de regressão e cura dos sintomas apresentados
pelos animais.
Existem várias medicações, as quais não se aplicam em todas
as espécies. De modo que a maioria dos tratamentos é específica para casos avaliados clinicamente ou com uso de exames
auxiliares para fechar o diagnóstico em questão.
Outro ponto importante é a superdosagem que ocorre nas automedicações, quando o tutor aproveita um receituário prescrito
anteriormente a um animal e utiliza o tratamento em outro, sem
ajuste correto de dose e orientação adequada, o que impossibilita
o sucesso na maioria dos tratamentos terapêuticos.

Nunca use produto fora do prazo de validade;
Fique atento à dosagem correta e à duração do tratamento
prescrito;
Use medicamento adequado com indicação para a espécie
em questão; e
Ao aparecimento de sintomas, como reações alérgicas, suspenda o uso imediatamente e contate o profissional que prescreveu o tratamento.

Referências:
de Carvalho, R. L., Klein, R. P., Silva, F. A. do N., & Quessada, A. M. (2012). USO DE MEDICAMENTOS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICO-VETERINÁRIA-COMUNICAÇÃO. Veterinária Notícias,
16(1). Recuperado de http://www.seer.ufu.br/index.php/vetnot/article/view/18908
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2016/04/saiba-quais-os-perigos-daadministracao-de-remedios-sem-a-prescricao-do-veterinario-5789584.html
Atenção! Os perigos da automedicação em cães e gatos. https://www.petlove.com.br/dicas
atencao-os-perigos-da-automedicacao-em-caes-e-gatos
https://blog.mfrural.com.br/medico-veterinario

Para uma maior
rentabilidade,
é preciso agir no
momento certo.
Fornece um balanço de nutrientes especíﬁcos para
a fase de enchimento, favorecendo um maior
peso de grãos.
Reduz estresses, garantindo muito mais
energia para a planta.
Conversão da energia produzida durante todo
o ciclo da cultura em grãos mais pesados.
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Novos Cooperados

Tem gente
nova em nosso
quadro de
cooperados.
Sejam muito
bem-vindos.

Anderson José Matheus
Camila Pereira Vilani

Cantinho da Receita

Voltamos com o Cantinho da Receita. Um espaço
para o compartilhamento de receitas saborosas e
muito apreciadas. Para esta edição, o colaborador
Coopercam Carlos Antônio de Oliveira, divide a sua
famosa receita de Lagarto Recheado com Batata.
Bom apetite!
LAGARTO RECHEADO COM BATATA
1 peça de lagarto de até 1 quilo e meio
250 gramas de bacon com gordura
200 gramas de azeitona verde sem caroço
1 cabeça de alho
2 cabeças de cebola média
½ maço de cheiro verde
10 batatas médias (até 1 kg)
½ colher de sopa rasa de pimenta do reino
1 copo americano de vinagre (sabor vinho tinto)
1 copo de óleo
Modo de Preparo
Em uma vasilha corte os ingredientes em tamanhos pequenos (bacon,
duas cebolas e o cheiro verde). Amasse o alho e coloque as azeitonas,
a pimenta do reino, o vinagre e o sal. Misture tudo, mexa e reserve.
Preparo da carne
Perfure a carne várias vezes contra a gordura. Coloque os ingredientes reservados nos furos da carne e leve ao fogo em panela grande.
Coloque um copo de óleo para fritar e vire até chegar ao ponto de
ficar bem dourado. Antes de retirar a carne, acrescente um copo de
vinagre. Aguarde até secar todo o vinagre e retire a carne da panela.
Em seguida, coloque a carne na panela de pressão, coloque água até
cobrir a carne e deixe cozinhar por mais ou menos 30 minutos (depois
que começar a pressão). Reserve a panela que fritou a carne, coloque as batatas e cubra com água. Assim que estiver cozida a carne,
coloque-a novamente na panela com as batatas até que elas estejam
cozidas (se não tiver água acrescente, mas até que encubra). Apague
o fogo, corte as cebolas em rodelas, coloque sobre o cozido e tampe.
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