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EDITORIAL
O ano de 2021 foi bem tenso e 2022 foi aguardado com bastante ansiedade por todo o mundo. Mas além da tensão provocada pela pandemia – que agora dá mostras de estar perdendo forças – o mundo se assustou com a invasão da Ucrânia
pela Rússia. Parece inimaginável uma guerra neste momento,
quando milhões de vidas foram perdidas pela Covid-19 e a
economia mundial ainda se recupera desse revés.
Estamos acompanhando as tensões no leste europeu com
cuidado, pois o Brasil – assim como boa parte dos países depende da Rússia no que se refere a fertilizantes. No caso
do nitrato de amônio, o país de Vladimir Putin é praticamente
o único fornecedor para o Brasil. Como a economia brasileira
depende do agronegócio, tememos que ela seja impactada de
forma negativa.
Mesmo com todas essas tensões mundiais, não podemos cruzar os braços e ficar na espera do desfecho da guerra. Sabemos
que muita “água ainda vai rolar por debaixo da ponte” e, até lá,
a Coopercam irá fazer o melhor por seus cooperados e pelo
agronegócio da nossa região.
Vamos às boas notícias? Inauguramos com sucesso a nova
loja matriz da Coopercam e, agora, nossos cooperados podem
contar com um espaço amplo, moderno e com diversidade de
produtos. Em breve, iremos inaugurar mais uma grande obra:
a nova Filial de Campo do Meio, que vai contar com, além de
uma nova loja, armazém de adubo, descarga de café a granel e
armazém de café. Estamos ansiosos para entregar essa nova
infraestrutura aos nossos cooperados.
No mais, estamos torcendo para que a guerra seja breve e que
o mundo volte a respirar com mais calma. Mas venha o que
vier, nossos cooperados sabem que podem contar sempre com
a Coopercam. Afinal, estamos aqui para ajudá-los em todos
os momentos.
José Márcio Rocha
Presidente Coopercam
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Saiba Mais

OFERTA DE BARTER PELA COOPERCAM
AUMENTA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS
E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Entre janeiro e fevereiro de
2022, a Coopercam fez a
entrega de 11 máquinas e
implementos agrícolas a seus
cooperados. O aumento na
procura e nas aquisições desses produtos se deve, principalmente, a oferta do sistema
barter. ‘’A comercialização de
maquinários na Coopercam
oferece aos cooperados a
comodidade de compra parcelada em até três anos ou
barter, ou seja, por troca de
café, com supervalorização
do grão. Antes, o produtor não
tinha essas opções na Coopercam e sempre encontrava

dificuldades para comprar
esses equipamentos em
outros lugares. Com o robusto
investimento nesse setor, nossos cooperados agora podem
desfrutar dessa modalidade
e equipar a sua propriedade
com maquinários de ponta”,
comenta João Paulo Alves de
Castro, gerente comercial da
Coopercam. Para saber mais
sobre a modalidade barter,
bem como as máquinas e
implementos agrícolas oferecidos pela Coopercam, entre
em contato com o Departamento Comercial pelo telefone
(35) 3853-0300.
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Saiba Mais

NOVA LOJA
MATRIZ
COOPERCAM É
REINAUGURADA
A reinauguração da nova loja matriz, realizada no dia 14 de
fevereiro, foi um daqueles momentos em que o sentimento de
missão cumprida foi visível em todos os presentes.
Em abril de 2021 o espaço começou a ganhar uma reforma
para poder atender melhor os nossos cooperados e ampliar
seu mix de produtos. Com a presença de cooperados, colaboradores e membros dos conselhos de administração e fiscal
da Coopercam, parceiros, agências bancárias e cooperativas
parceiras, a reinauguração contou com descerramento de
placa, corte de fita e bênção.
Os cooperados agora têm um espaço com 390m², totalmente
reformulado, com layout moderno e conceito inovador. O mais
importante: os associados têm à disposição uma linha de produtos com cerca de 5.500 itens. Além dos insumos agropecuários, também há presentes, vestuários, eletrodomésticos e,
em breve, um novo setor de peças para maquinários e novas
linhas de peças para tratores.
“Estamos muito felizes por entregar essa nova loja aos cooperados. Sempre ouvimos os anseios de nossos associados
e um deles estamos cumprindo: oferecer uma linha maior
de produtos. Para isso, tivemos que fazer uma reforma mais
ampla, mas que valeu muito a pena. Além da variedade de
produtos, nossos cooperados serão recebidos com muito mais
conforto”, comenta José Eduardo Vanzela, diretor comercial
da Coopercam.
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Saiba Mais

CAFEICULTORES
PERUANOS
VISITAM A
COOPERCAM
Por meio da PaliniAlves, um
grupo de cafeicultores do
Peru esteve na Coopercam,
no dia 25 de janeiro, para
conhecer a Cooperativa e a
produção cafeeira da região.
Acompanhado por Claudio
Maceira, executivo de vendas
da PaliniAlves e responsável
pelas operações nas Américas, o grupo foi recebido pelo
presidente da Coopercam
José Marcio Rocha, os diretores José Eduardo Vanzela
e José Afonso Gomes e a
responsável pelo marketing
Pâmela Côrrea.

O objetivo da visita foi apresentar aos cafeicultores do
país vizinho a Coopercam
como um todo: sua história
de sucesso, infraestrutura e
departamentos, inclusive a
sala de classificação e prova
de café. A usina de processamento de café, montada
com equipamentos PaliniAlves, impressionou bastante
os visitantes. “Agradeço
imensamente pela parceria e
pela excelente recepção que
tivemos durante a visita na
Coopercam”, comenta Claudio Maceira.

De acordo com o executivo
da PaliniAlves, grande parceira Coopercam, os visitantes são importantes agentes
da cadeia produtiva de cafés
especiais do Peru e estão
entre os maiores produtores
de arábica nesse país. Também fazem parte da diretoria
das duas maiores cooperativas de café do Peru, bem
como gerenciam armazéns
de exportação do produto.

José Márcio Rocha, presidente da Cooperativa, disse
que “a visita foi muito produtiva, pois pudemos trocar experiências e estreitar
relações com os produtores
peruanos. É sempre gratificante saber que a Coopercam é referência para o setor
cafeeiro e agradecemos à
PaliniAlves pela confiança.
Estaremos sempre de portas
abertas”.
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Parceiros Coopercam

COOPERCAM INICIA
PROJETO-PILOTO DE
CERTIFICAÇÃO
A Coopercam, em parceria com a Syngenta e com o apoio da
Agrorobótica, deu início ao projeto de mensuração do balanço
e possibilidade de certificação de crédito de carbono. O projeto-piloto selecionou alguns produtores do programa Nucoffee
Sustentia para dar início aos trabalhos. No dia 9 de fevereiro,
o CEO da Agrorobótica, Fábio Angelis, e os Técnicos em Certificação da Coopercam, Jefferson dos Santos Batista e Lais
Soares, realizaram uma visita ao cooperado Vitor Paulo de
Oliveira para conhecer os procedimentos adotados pelo produtor na condução de sua lavoura, para que esses dados, posteriormente, possam balizar a metodologia a ser adotada. A
propriedade do cooperado Vítor Paulo de Oliveira já conta com
a certificação UTZ, conquistada por meio do grupo Nucoffee
Sustentia e 4C.
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Capa

NOVA FILIAL
CAMPO DO MEIO:
MAIS UMA GRANDE
OBRA COOPERCAM
A Coopercam pauta todas as suas
decisões diárias com base no
desenvolvimento contínuo de seus
cooperados. Mas também vai além
ao contribuir de forma significativa
para o incremento do setor agropecuário de Campos Gerais, Campo do
Meio e cidades vizinhas. Para isso,
a cada ano, a Coopercam aumenta
o seu portfólio de serviços e produtos, de maneira a agregar ainda mais
valor às propriedades rurais de seus
cooperados.
De forma natural, a confiança dos
associados aumenta à medida que o
comprometimento da Coopercam fica
evidente. Confiança, também, que se
traduz em ampliação no número de
cooperados. Como consequência, a
infraestrutura da Coopercam também
se ajusta às crescentes demandas.
Em fevereiro, por exemplo, foi inaugurada a nova loja matriz, um espaço
que passa a oferecer mais de 5 mil
produtos, que vão de insumos a utensílios domésticos.
Mais uma nova estrutura será inaugurada em breve: a nova filial de Campo
do Meio. O município, com cerca de
12 mil habitantes, conta com 5.728
hectares de plantação de café e, em
2018, produziu mais de 128 mil sacas
do grão, de acordo com o Portal do
Café de Minas/Emater-MG.

Desde 2007, Campo do Meio conta
com uma loja da Coopercam para
atender com mais agilidade os cooperados do munícipio. Agora, além de
uma loja mais moderna e espaçosa,
a nova filial irá contar com armazém
de adubo, descarga de café a granel
e armazém de café.
No total, serão 4.300 m² de área construída, com loja e armazém de adubo
com 800 m² cada, e armazém de café
com 2.700 m². “Em breve vamos inaugurar a filial de Campo do Meio, um
espaço amplo e moderno, que irá oferecer muito mais aos nossos cooperados. O aumento na oferta de produtos
e serviços vai proporcionar aos associados otimização de suas lavouras
e, em consequência, mais qualidade
e rentabilidade para todos”, explica
José Márcio Rocha, presidente da
Coopercam.
Ainda de acordo com o presidente, o
armazém de café terá capacidade para
abrigar 100 mil sacas e estará pronto
para receber os grãos a partir desta
safra. “Esta obra foi idealizada não
somente para os atuais cooperados,
mas também para todos os produtores
rurais de Campo do Meio e região. Portanto, essa nova estrutura é um convite
para que todos os cafeicultores se integrem à Coopercam e possam usufruir
dos benefícios que oferecemos”.
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Responsabilidade Social

COOPERCAM PARTICIPA
DA INAUGURAÇÃO DA 292ª
COMPANHIA DA POLÍCIA
MILITAR DE CAMPOS GERAIS
No dia 6 de janeiro, foi realizada a inauguração da sede
oficial da 292ª Companhia
da Polícia Militar de Campos
Gerais. O presidente da Coopercam, José Marcio Rocha,
os diretores José Afonso
Gomes e José Eduardo Vanzela, e a coordenadora de
Marketing Pâmela Côrrea
(todos membros do Conselho de Segurança Pública de
Campos Gerais - Consep),
marcaram presença e prestigiaram o novo espaço.
A nova sede está localizada
na Praça Josino de Brito, no
antigo prédio da Arrecadação Fazendária, cedido pelo
estado para a Polícia Militar.
O planejamento do projeto,
a prestação de serviços e a
doação de recursos financeiros para a reforma do
novo endereço da PM foram

garantidos por meio do Consep com o auxílio de vários
parceiros.
A Coopercam, mais uma vez,
contribuiu com a comunidade
de Campos Gerais por meio
de doações financeiras e
materiais de construção. ‘’O
local ficou muito bem estruturado. É uma honra poder colaborar e apoiar nas melhorias
para o pronto atendimento
e a segurança da população
de Campos Gerais’’, comenta
José Afonso Gomes, diretor
administrativo da Coopercam.

LUTADOR DE
MMA DE CAMPOS
GERAIS CONQUISTA
CINTURÃO
No dia 19 de fevereiro, Luis Felipe, lutador
profissional de MMA de Campos Gerais,
conquistou, com o apoio da Coopercam,
mais uma vitória em sua carreira. No
evento Gladiators Fight Night, realizado
em Contagem, Luis Felipe lutou com Leandro Punisher e, com muita força e garra,
conquistou o cinturão na categoria 66kg
Peso Pena.
A Coopercam parabeniza o atleta pela
vitória e por mais esse grande capítulo
em sua história esportiva.
Informativo
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Técnico

IMPORTÂNCIA DA
ANÁLISE FOLIAR NAS
LAVOURAS DE CAFÉ
Por Talyf Oliveira Carvalho,
Técnico Agrícola Coopercam
As folhas são essenciais para
o crescimento e o funcionamento do metabolismo das
plantas. Também são responsáveis pela realização de trocas gasosas com a atmosfera,
captação de luz, respiração e
fotossíntese, além de permitirem a observação e a avaliação do estado nutricional das
plantas. Portanto, a realização
de análise foliar é hoje um dos
processos mais importantes
para o cafeicultor otimizar e
avaliar sua lavoura, já que essa
análise detalha e quantifica
cada um dos elementos que
compõem as plantas.
A análise foliar é tão importante quanto a análise de solo
e ambas se complementam,
já que é possível comparar a
absorção dos nutrientes pela
planta e a presença deles no

solo. Mas atenção: ela não
deve ser usada em substituição à análise de solo. Confira
abaixo todos os benefícios da
análise foliar:
- Avalia o estado nutricional e
quantifica os macro e micronutrientes da planta;
- Auxilia o produtor a entender o desequilíbrio nutricional causado por deficiência
ou toxidez de determinado
elemento;
- Permite verificar se a adubação foi feita corretamente
e se foi aproveitada pelas
plantas;
- Auxilia o agricultor em sua
próxima adubação; e
- Oferece ao produtor melhores tomadas de decisão.
Para não ocorrer interferência no resultado da análise
foliar, é necessário aguardar
pelo menos 30 dias de intervalo entre a adubação ou

pulverização e a coleta das
folhas. Confira abaixo como
fazer a análise foliar:
1) Separar as áreas em glebas
homogêneas de acordo com
o histórico da área, cultivar,
idade e manejo realizado.
2) Caminhar em zigue-zague
na gleba.
3) Coletar no terço médio da
planta o terceiro e o quarto
par de folhas a partir da
extremidade.
4) Coletar um par de folha de
um lado da planta, e outro par
de folhas deve ser coletado do
lado oposto deste, mas este
último pode ser coletado em
linhas diferentes, ou seja, não
necessariamente na mesma
planta que foi coletada de um
lado, para não se ter a necessidade de cruzar as linhas.
Dessa forma, serão coletadas
25 plantas de um lado e 25
plantas do lado contrário, em
um total de 100 folhas.

5) As folhas coletadas não
devem apresentar danos
oriundos de pragas, doenças ou mesmo pela ação
climática.
6) As folhas amostradas
devem ser colocadas em
sacos de papel devidamente
identificados e enviadas ao
laboratório. Caso não consiga ou não possa enviar no
mesmo dia da colheita, as
folhas devem ser armazenadas na geladeira, na parte
menos fria.
Com a análise foliar em mãos,
o cooperado deve procurar
o representante técnico de
vendas da Coopercam que
atende a sua área, para que
ele possa indicar os produtos
mais adequados para cada
talhão da propriedade, evitando o gasto com nutrientes
desnecessários. Caso tenha
alguma dúvida, entre em
contato com o nosso Departamento Técnico.
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Técnico

ALGUMAS MEDIDAS PARA
CONTROLAR A MASTITE
NO REBANHO LEITEIRO
Por Ivan Luis de Morais
Ribeiro, Médico Veterinário
Coopercam
A mastite é a inflamação da
glândula mamária que apresenta alterações patológicas
no tecido produtivo e uma
série de modificações físico-químicas do leite. É a enfermidade mais comum em
vacas leiteiras adultas. O prejuízo gerado é muito extenso,
desde gastos com tratamentos, descarte de leite durante
o tratamento e, no período de
carência, descarte e desvalorização de animais acometidos ou até mesmo morte de
animais.
A enfermidade possui várias
causas, podendo ser de origem traumática, metabólica,
tóxica ou infecciosa, esta

última podendo ser bacteriana, fúngica ou viral.
Para rebanhos leiteiros,
levando em consideração o
alto índice de acometimento
da doença, deve-se optar por
ações preventivas a fim de
reduzir o problema. Entre as
medidas destacam-se a realização de procedimentos corretos como limpeza e desinfecção de equipamentos de
ordenha e utensílios de contato direto com os animais;
limpeza e desinfecção de tetos
utilizando papel toalha descartável; e pré-diping e pós-diping
(produtos à base de iodo, cloro
ou clorexidina usados antes e
após a ordenha), que reduzem
com grande eficácia a contaminação durante a coleta do leite.
Uma outra ação importante é a

realização do teste da caneca
de fundo preto ou telado antes
da ordenha. Essa medida verifica a presença de grumos ou
outras alterações visíveis para
detecção da mastite clínica e a
instituição do CMT (Califórnia
Mastite Teste) para detecção
de mastite subclínica. Este
exame é fator importante para
a formação de linha de ordenha, sempre segregando animais que já foram acometidos
para serem ordenhados após
os animais sadios.
Ressalta-se também a implantação de produtos homeopáticos, quando o animal ingere
doses diárias mínimas do
medicamento, evitando intoxicação e estimulando a reação
orgânica, de modo a desenvolver uma linha de defesa
contra a doença, reduzindo o
aparecimento da mastite no
rebanho.
Portanto, o controle da mastite envolve vários procedimentos e ações de manejo
diários para manter os

animais com padrões sanitários ideais. Dessa forma,
o produtor terá uma produção de leite de qualidade e
vai reduzir os prejuízos com
a doença. Em caso de dúvidas, entre em contato com
um médico veterinário de
sua confiança para obter mais
informações.
Referências:
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/5birfPwQOBxdHFp_2013-6-26-11-19-44.pdf
https://www.milkpoint.com.br/empresas/
novidades-parceiros/mastite-clinica-conheca-uma-excelente-forma-de-tratamento-211036/
https://rehagro.com.br/blog/
controle-de-mastite-e-qualidade-do-leite/
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Novos Cooperados

Tem gente
nova em nosso
quadro de
cooperados.
Sejam muito
bem-vindos!
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Agropecuária Miarelli Duarte Ltda
Antônio de Oliveira
Bruna Oliveira Batista
Jaciel Lourenço Lopes
Larissa Manzo Oliveira
Sebastião Manoel de Oliveira
Sidnei Oliveira de Souza

