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Prezado Cooperado,

Este ano, com certeza, não tem sido fácil para os produtores 
de café. Como se já não bastasse a falta de chuva, uma forte 
geada afetou o Sul de Minas e causou prejuízos a muitos produ-
tores. Outros fatores que têm dificultado o dia a dia do produtor 
estão ligados à alta dos preços dos insumos, do combustível e 
da mão de obra. A esses motivos se soma a quebra de safra e, 
combinados, fizeram que o preço do café esteja bem mais alto.

Por outro lado, a Coopercam tem acompanhado com muita 
atenção todos esses acontecimentos. Da melhor forma pos-
sível tem se desdobrado para apoiar os cooperados, princi-
palmente os pequenos produtores, os maiores prejudicados.

Todos os nossos departamentos estão atentos e prontos para 
atender os nossos cooperados da melhor forma possível. 
Sabemos que o momento tem sido difícil para todos e, mais 
do que nunca, temos trabalhado para, ao menos, amenizar os 
problemas de nossos cooperados. Afinal, esse é o objetivo 
principal da Coopercam: estar ao lado do homem do campo 
em todos os momentos.

Apesar de todos os problemas, já estamos na reta final da 
safra 2021 e temos que continuar a trabalhar com afinco. O 
recebimento de cafés na Coopercam está dentro do espe-
rado e, com certeza, iremos fazer sempre o melhor a favor do 
cooperativismo.

O mais importante: temos que ser sempre otimistas. As tem-
pestades fazem parte da vida, mas devemos sempre nos lem-
brar de que elas passam. Vamos olhar pra frente com ânimo 
e continuar a fazer o necessário para garantir uma produção 
de café satisfatória. Vamos ser positivos e encarar de frente 
os problemas. Por fim – mas não menos importante – conte 
sempre com a Coopercam.

José Márcio Rocha
Presidente
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Saiba Mais

No dia 26 de agosto foi realizada, na Coopercam, uma pales-
tra sobre empoderamento feminino. Com a presença de 
cooperadas, esposas de cooperados, esposas dos colabo-
radores dos cooperados e outras convidadas, a professora 
universitária e palestrante Amanda Vaz Tostes Campos 
Miarelli explicou o significado de “empoderamento” e os 
conceitos por trás da palavra, como sororidade, empatia, 
igualdade e equidade dos direitos femininos, e a importância 
de as mulheres apoiarem umas às outras, assim como se 
valorizarem e irem atrás dos seus objetivos.

EMPODERAMENTO 
FEMININO É TEMA 
DE PALESTRA NA 
COOPERCAM

Amanda enfatizou que na agricultura as mulheres são peças 
fundamentais na organização e principalmente na quali-
dade dos produtos. Também afirmou, ao fim da palestra, 
que “para brilhar, não é preciso apagar a luz do outro.” Houve 
uma interação grande entre palestrante e participantes, e as 
cooperadas tiveram a oportunidade de trocar suas experi-
ências como agricultoras, o que motivou uma palestra mar-
cante, dinâmica e motivadora.
 
O diretor comercial da Coopercam, José Eduardo Vanzela, 
e a responsável pelo Marketing, Pâmela Côrrea, também 
assistiram a palestra e contribuíram com opiniões sobre o 
tema. Jefferson dos Santos Batista, técnico em certificação, 
fez a abertura do evento e agradeceu a presença de todos.
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Saiba Mais

Nos dias 28 e 29 de agosto, em São Lourenço, foi 
realizado o 1º Workshop de Liderança Estratégica da 
Coopercam, que contou com a presença de toda a lide-
rança da Cooperativa. O objetivo do evento foi buscar 
uma maior integração entre os setores, mais agilidade 
para a tomada de decisões e uma atuação da liderança 
de maneira mais assertiva e com foco em resultados 
consistentes.

Durante o Workshop, os participantes tiveram a opor-
tunidade de trabalhar o autoconhecimento, questões-
-chave relativas sobre a prática da liderança e trabalhar 
com a integração entre os líderes dos demais setores. 
De acordo com Flávia Aparecida de Araújo Silva, gestora 
da RH da Coopercam, “essa foi uma oportunidade para 
sairmos da rotina e vivenciarmos a essência do trabalho 
da liderança”. 

1º WORKSHOP 
DE LIDERANÇAS 
ESTRATÉGICAS DA 
COOPERCAM
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Saiba Mais
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Para levar sempre as melhores soluções a seus cooperados, 
a Coopercam entende que a capacitação de colaboradores e 
líderes é uma importante ferramenta para alcançar esse obje-
tivo. Durante o mês de julho, por exemplo, a equipe Coopercam, 
em um total de 65 colaboradores, principalmente das áreas de 
atendimento e vendas, participou de um treinamento com o 
professor Diogo Castro, especialista em Liderança e Vendas. 
De acordo com Flávia de Araújo Silva, gerente de Recursos 

TREINAMENTO
JEITO COOPERCAM

Humanos, “o desenvolvimento da liderança vem junto com 
suas equipes, pois são as pessoas que fazem a diferença no 
serviço entregue com excelência e atendimento personalizado 
ao cooperado”. Para a Coopercam, os resultados almejados 
são alcançados quando há o envolvimento de todos; por isso, 
a qualificação profissional de seus líderes e colaboradores é 
realizada de forma contínua e efetiva.
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Saiba Mais

Atender sempre da melhor forma os seus cooperados 
é uma das principais metas da Coopercam. Para isso, 
obras de infraestrutura estão sendo realizadas em 
Campos Gerais e Campo do Meio. A loja matriz está 
em processo de reforma e ampliação e o novo espaço 
contará com uma maior linha de produtos e instalações 
modernas. Um diferencial no planejamento da reforma 
da loja matriz será o setor de peças para maquinários. 

Já os cooperados de Campo do Meio, em breve, pode-
rão contar com uma nova estrutura. Um espaço com 
ótima localização, muito mais amplo, com instalações 
modernas e muito mais conforto.  Com uma área cons-
truída de mais de 4.700 m², os cooperados poderão 
contar com uma loja, armazém de adubo, recebimento 
e armazenagem de café.

OBRAS COOPERCAM 
A TODO VAPOR EM 
CAMPOS GERAIS E 
CAMPO DO MEIO

Para garantir um suporte melhor e maior segurança no 
atendimento a seus cooperados, a Coopercam acaba 
de adquirir três geradores de energia com capacidade 
total de 300 Kva. Em caso de oscilações ou queda de 
energia, a estrutura da cooperativa funcionará normal-
mente sem ser afetada. Com a aquisição, a Coopercam 
reafirma seu compromisso de segurança, seriedade e 
credibilidade junto a seus cooperados, colaboradores 
e comunidade. Os equipamentos foram instalados na 
sede da Coopercam, prontos para funcionamento.

COOPERCAM ADQUIRE  
GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA

Luís Felipe de Oliveira, lutador de MMA, nascido em 
Campos Gerais, na Comunidade da Capoeirinha, é filho 
e sobrinho de cooperados Coopercam. Profissional há 
dois anos, acumula alguns prêmios em sua carreira, 
como título de campeão, em 2019, do Shooto Brasil 95, 
maior evento do gênero esportivo do país. No início de 
agosto (7), Luís Felipe alcançou mais uma vitória ao 
participar da 13ª edição do Arena Global, realizado no 
Rio de Janeiro. O lutador enfrentou Breno Marinho, na 
categoria 66 kg peso-pena. A Coopercam, mais uma vez, 
apoiou Luís Felipe e comemora a vitória do profissional. 
“Acreditamos que o esporte ajuda a transformar vidas e 
desejamos muito sucesso em sua trajetória”, comenta 
José Márcio Rocha, presidente da Coopercam.

COOPERCAM COMEMORA VITÓRIA 
DE LUTADOR PROFISSIONAL DE 
MMA DE CAMPOS GERAIS
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Saiba Mais

Mais um benefício para os cooperados Coopercam, com 
a inauguração, no dia 23 de agosto, do Ponto Avançado 
de Vendas Minas Verde-John Deere, na sede da Coope-
rativa em Campos Gerais. Participaram do evento o pre-
sidente e o diretor administrativo da Coopercam, José 
Márcio Rocha e José Afonso Gomes, respectivamente, 
assim como colaboradores da Cooperativa. Pela Minas 
Verde-John Deere, marcaram presença Álvaro Nasci-
mento, diretor de operações; Cláudio Pimenta, gerente 
comercial; Luciano Pimenta, gerente pós-vendas; e Ran-
der Rufino, consultor estratégico de negócios. Sobre 
a inauguração, o presidente da Coopercam comenta 
que “este novo ponto de atendimento é fruto de uma 
parceria sólida e produtiva, e veio para trazer ainda mais 
benefícios aos nossos cooperados. A Coopercam apoia 
esse novo projeto, agradece e deseja muito sucesso.”

Com o objetivo de capacitar cada vez mais os seus cola-
boradores, a Coopercam, em parceria com a Terra de 
Cultivo, realizou uma reunião de alinhamento comercial 
nos dias 6, 7 e 8 de julho. Assim como a Cooperativa, a 
Terra de Cultivo está em busca de melhorias. Por isso, 
está reinventando sua forma de trabalho, que mante-
nha o foco técnico comercial entre o canal de vendas 
e a empresa. No treinamento, foram envolvidas todas 
as lojas da Coopercam e apresentada a linha completa 
de produtos da Terra de Cultivo aos vendedores, que 
tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas e se atua-
lizarem sobre o assunto.

COOPERCAM AGORA TEM 
PAV MINAS VERDE-JOHN 
DEERE

COOPERCAM REALIZA 
ALINHAMENTO TÉCNICO 
COM A PARCEIRA TERRA 
DE CULTIVO
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CONTE COM 
A STIHL 
E AUMENTE 
A EFICIÊNCIA 
NA CAFEICULTURA.
ƒ
O soprador STIHL BR 420 é um equipamento 

costal potente, que oferece alta eficiência nos 

trabalhos de limpeza. Pode ser utilizado em 

parques, bosques, ruas, campos de futebol, 

limpeza de máquinas agrícolas, entre outras, além 

do uso no cultivo do café, auxiliando nos serviços 

de limpeza das folhas durante a colheita. Com a 

STIHL você encontra diversas soluções e ainda 

conta com a segurança e qualidade de quem 

entende as suas necessidades.

STIHL.COM.BR

@STIHLOFICIAL

STIHL BRASIL OFICIAL

@STIHLBRASIL

STIHL BRASIL

STIHL. Junto de quem faz o Agro.
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RODADA DE NEGÓCIOS 2021 
OFERECE MELHORES PREÇOS E 

CONDIÇÕES COMERCIAIS A SEUS 
COOPERADOS

Capa

A Rodada de Negócios, tradicional 
evento realizado pela Coopercam, 
trouxe novidades na edição 2021, 
com nova data e outros canais de 
atendimento. Os cooperados pude-
ram adquirir insumos agrícolas 
para as lavouras de café, principal-
mente os fertilizantes necessários 
para o tratamento nutricional que 
se inicia após o fim da colheita. 
Este ano, a Coopercam resolveu 
antecipar o evento e oferecer a 
seus associados a oportunidade de 
comprar os insumos necessários 
com preços e condições especiais 
de pagamento.
 
De acordo com João Paulo Alves 
de Castro, gerente comercial da 
Coopercam, alguns fatores foram 
decisivos para a antecipação da 
Rodada de Negócios 2021. “Desde 
o ano passado está havendo uma 

maior demanda de commodities, 
incluindo o café. Por um lado, as 
altas na comercialização da saca 
de café e, por outro, o aumento 
nos preços dos insumos agrícolas, 
impactado pela alta do dólar, con-
tribuíram para um cenário atípico. 
Por isso, os produtores começaram 
a antecipar a compra de insumos, 
principalmente adubos”, explica 
Castro.

A Rodada de Negócios Cooper-
cam foi realizada entre os dias 13 
e 15 de julho, nas lojas de Campos 
Gerais, distrito de Córrego do Ouro 
e Campo do Meio, e contou com um 
número expressivo de cooperados.  
Por causa da pandemia, todas as 
medidas protetivas foram adotadas 
pela Cooperativa para que o evento 
transcorresse de forma segura para 
colaboradores e cooperados.
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Abra sua conta com a gente. 

Aponte a câmera do
celular e saiba mais.
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• Consórcios 

• Seguros
• Crédito Rural

• Investimentos
• E muito mais
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E se o melhor para 
o seu agronegócio 
também for o melhor 
para o mundo?

Existe alternativa.
Com a nossa parceria, seu agronegócio 

cresce e faz todos em volta crescerem 

juntos. Escolha quem apoia o(a) produtor(a) 

rural há mais de 115 anos e é a segunda 

maior instituição financeira em crédito rural 

no Brasil. Somos a alternativa que reinveste 

recursos na sua região e ajuda a desenvolver 

a economia local. Oferecemos soluções 

financeiras ideais, taxas justas, atendimento 

especializado próximo, humano e digital, 

para seu agronegócio prosperar.

Escolha o Sicredi, onde o dinheiro  

rende um mundo melhor.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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O frio intenso ocorrido no mês de julho provocou geadas em 
boa parte do Brasil, inclusive no Sul de Minas. Campos Gerais, 
Campo do Meio, distrito de Córrego do Ouro e cidades vizinhas, 
que fazem parte da área de atuação da Coopercam, também 
foram atingidas pela forte geada que causou prejuízo em muitos 
cafezais. 

Após a geada, a Emater-MG fez um levantamento das perdas 
ocorridas com o fenômeno climático. Bernardino Cangussú, 
coordenador técnico estadual de Cafeicultura da entidade, apre-
sentou os números do levantamento em uma audiência pública 
ocorrida em agosto. A pesquisa estima que pelo menos 9.540 
produtores de café foram afetados. “Eu, que tenho mais de 20 
anos de experiência com o café, nunca tinha visto nada parecido 
com essas geadas”, afirmou.

Dos municípios que participaram do levantamento, 194 no total, 
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Como se já não bastasse o clima seco que já tem refletido nas 
lavouras de café e impactado na oferta do produto, a geada veio 
e atingiu regiões produtoras importantes.  Segundo o indicador 
de preços de café Arábica do Cepea/Esalq, houve um cresci-
mento de quase 70% no preço da saca de café de 60kg do ano 
passado para agosto deste ano, sem considerar a inflação. “As 
lavouras estão produzindo menos. Então o mercado já prevê 
menor oferta de café e reflete isso”, diz Renato Garcia Ribeiro, 
pesquisador da área de café do Cepea (Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada), da Esalq/USP.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café 
(Abic), a quebra de safra, o câmbio em alta, o aumento no 
custo dos insumos e as questões climáticas devem provocar 
um aumento de 35% a 40% no preço do produto nas prateleiras 
até o final de setembro - o maior registrado há 25 anos no país.

O Brasil é segundo maior consumidor de café no mundo e o 
principal exportador. Mas com a seca e geadas no Brasil, pro-
testos políticos na Colômbia que atrasaram exportações, além 
do transporte mais caro de commodities, com fluxo de navios e 
contêineres mais difícil por causa da pandemia de covid-19, os 
preços do café devem aumentar também para outros mercados 
consumidores do mundo.

PREÇOS MAIS ALTOS

Cafés e Afins

77,8% ficam no Sul de Minas e 21% estão localizados no Triângulo 
Mineiro e no Alto Paranaíba. De acordo com o relatório, estima-se 
que a geada afetou aproximadamente 173,7 mil hectares, o que 
corresponde a 19,1% da área ocupada com cafeicultura na região 
abarcada pelo levantamento.

A geada traz um efeito drástico na planta, com o congelamento 
nas células da folha, ramos e troncos. Com a abertura do sol, as 
células explodem e provocam a morte das folhas. “Com os preju-
ízos causados pela geada, a Coopercam se colocou à disposição 
dos cooperados para auxiliá-los a identificar qual processo deve 
ser feito de forma correta e assertiva”, comentou Castro. 

Na página 16, o engenheiro agrônomo da Coopercam Douglas 
Silvério Braga apresenta o artigo O que fazer após a ocorrência 
da geada, uma ajuda aos cafeicultores que sofreram perdas em 
sua lavoura por conta do fenômeno climático.

GEADA:
9.540 CAFEICULTORES 
FORAM ATINGIDOS EM 
MINAS GERAIS
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Cafés e Afins

Após a forte geada que atingiu o Sul de Minas e provocou preju-
ízos em cafezais da região, a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, marcou uma reunião emergen-
cial com lideranças estaduais, produtores e autoridades políti-
cas. Ocorrida em Alfenas, no dia 23 de julho, foram avaliados os 
prejuízos da maior geada nos últimos 27 anos em Minas Gerais 
e a criação de um plano de ação para socorrer o setor cafeeiro.

“Quando recebi os relatos da geada do dia 20 de julho, fiquei 
muito preocupada. Sei o esforço para produzir e a frustração 
de perder a plantação num ano com boas previsões de valo-
res. Viemos aqui para ver, ouvir e achar soluções em conjunto. 
A geada pegou pontos diferentes e vamos trabalhar em uma 
solução conjunta com o estado de Minas Gerais, prefeituras e 
cooperativas’’, disse a ministra. 

A diretoria executiva da Coopercam também participou do 

encontro, juntamente com produtores e outras cooperativas 
da região. De acordo com o presidente da Coopercam, José 
Márcio Rocha, a reunião foi importante para entender quais 
os caminhos a serem seguidos. “A cooperativa é formada por 
80% de pequenos produtores e a situação exige cuidados. Uma 
lavoura pode levar de três a cinco anos, dependendo do grau 
da geada, para se recuperar. Portanto, não mediremos esforços 
para auxiliar os cooperados neste período difícil.”

“Além do trabalho das cooperativas, os políticos também estão 
sensibilizados com os produtores, que foram essenciais para 
economia do país na pandemia. Pedimos aos cafeicultores que 
não se desesperem, pois juntos iremos vencer essa batalha. A 
Coopercam está de portas abertas e os técnicos à disposição 
dos cafeicultores, assim como para as autoridades do estado, 
fornecendo as informações necessárias, para que essa ajuda 
do governo chegue aos prejudicados”, finaliza Rocha.

DIRETORIA DA 
COOPERCAM PARTICIPA 
DE REUNIÃO EMERGENCIAL 
COM MINISTRA DA 
AGRICULTURA
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Técnico

Por Douglas Silvério Braga, 
Engenheiro Agrônomo 
Coopercam

A geada é um fenômeno meteo-
rológico que consiste no depó-
sito de gelo sobre superfícies 
expostas ao frio que estejam 
em temperaturas iguais ou infe-
riores a 0°C.

Recentemente, sofremos com a 
ocorrência da Geada de Radia-
ção, que é associada à pre-
sença de ar frio e seco, vento 
calmo, poucas ou nenhuma 
nuvem, temperaturas abaixo 
de 0°C durante a noite e tem-
peratura da superfície abaixo 
de 0°C. Esse tipo de geada só 
ocorre porque o céu limpo faz 

com que a superfície da terra 
perca muita energia para a 
atmosfera.

Para a cafeicultura as con-
sequências são gravíssimas, 
pois provoca a morte dos teci-
dos vegetais, tornando as plan-
tas inviáveis para a produção.  
Após o ocorrido, é normal que 
muitos produtores queiram 
tomar providências de imediato 
para que, de alguma forma, 
consigam recuperar a lavoura. 
Sal ientamos,  no pr imeiro 
momento, não se deve tomar 
nenhuma decisão precipitada.

O primeiro passo é solicitar a 
visita do consultor responsável 
pela região para uma avaliação 

e só então definir o melhor 
manejo a ser adotado, levando 
em conta a idade da lavoura e 
principalmente o grau de inten-
sidade da geada.

Já no início do mês de setem-
bro, conforme as fotos abaixo, 
verificamos a emissão de bro-
tos em grande parte das pro-
priedades. De modo prático, 
o local correto para fazer as 
podas é justamente próximo 
dos brotos novos.

Para mais informações, entre 
em contato com o Departa-
mento Técnico da Coopercam 
pelo telefone 3853-0320 ou 
ligue diretamente para o con-
sultor da sua região.

O QUE FAZER APÓS A 
OCORRÊNCIA DA GEADA
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A aplicação do fertilizante organomineral possui relação direta com a fertilidade do solo. Esses 
produtos são capazes de promover um aumento significativo na fertilidade do solo, uma vez que são 
fonte de energia e de nutrientes para os microrganismos que fazem parte do seu ciclo biológico. Dentre 
os diversos benefícios para o solo, os fertilizantes organominerais elevam a capacidade de retenção 
hídrica, reduzem a densidade e aumento da porosidade, atuam na formação de agregados que 
diminuem a erosão e aumentam a capacidade de absorção do solo, além de aumentar a capacidade de 
troca catiônica. 

TTudo isso traz grandes benefícios físico e biológico ao solo, contribuindo para corrigir sua fertilidade e 
aumentando a presença de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das culturas. O aumento da 
presença de nutrientes, aliás, é uma grande vantagem para otimizar a produtividade das lavouras. A 
matéria orgânica presente nesse tipo de fertilizante é capaz de elevar os teores de nitrogênio, fósforo, 
potássio, cálcio, magnésio, dentre outros nutrientes, por meio da decomposição e da mineralização.

AlémAlém disso, o fertilizante organomineral é absorvido de maneira eficiente pelas plantas, o que ajuda a 
melhorar o metabolismo, a fotossíntese e outros processos fisiológicos. Isso porque os nutrientes são 
disponibilizados lentamente e ficam disponíveis durante todo o ciclo da planta.  O resultado pode ser 
observado em culturas mais sadias, com maior vigor na fase de brotação, melhor resistência às pragas 
e, consequentemente, produtividade mais elevada. Além de melhorar a qualidade e produtividade das 
lavouras, o uso desses fertilizantes ainda proporciona maior economia ao produtor rural.

Como o fertilizante
organomineral aumenta
a produtividade da lavoura?

RESULTADOS NA CULTURA DO CAFÉ

CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

TERA DE CULTIVO

TERA DE CULTIVO
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Técnico

Já não é novidade que a Coopercam há bastante tempo é 
engajada com projetos socioambientais. O ReciclAção, por 
exemplo, foi um dos primeiros a ser criados pela Coopera-
tiva a beneficiar o meio ambiente e a comunidade. Criado em 
2014, tem como objetivo arrecadar materiais recicláveis entre 
colaboradores e cooperados, vendê-los e, com o dinheiro arre-
cadado, doar alimentos a famílias carentes, além de minimizar 
o lançamento de resíduos no meio ambiente.

Desde que foi criado, os materiais recicláveis já ajudaram mui-
tas famílias e toneladas de resíduos deixaram de ir para o lixo.  
Mas, para darmos prosseguimento ao projeto e fazer o bem, 
é necessário que os cooperados e colaboradores continuem 
a nos ajudar. Para isso, separe os materiais recicláveis em 
sua casa e traga para a Coopercam. Na portaria da sede em 
Campos Gerais há um ponto de coleta. Fácil, né?

Confira alguns dos materiais recicláveis para o Projeto 
ReciclAção:

Papéis: jornais, revistas, caixas, papelão, papel A4, folhas de 
caderno, cartolinas, cartões, envelopes, fotocópias, folhetos 
e impressos em geral.

Plástico: tampas, potes de alimentos, frascos, utilidades 
domésticas, embalagens de refrigerante, garrafas de água 
mineral, recipientes de higiene e limpeza, PVC, tubos e cone-
xões, sacos plásticos, peças de brinquedos, engradados de 
bebidas e baldes.

Metais: latas de alumínio e de aço, tampas, ferragens, esqua-
drias e molduras de quadros.

PROJETO RECICLAÇÃO 
A TODO VAPOR

Informativo Coopercam | Edição 65 17
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Por Ivan Luis de Morais 
Ribeiro, Médico Veterinário 
Coopercam

A busca por maior lucrativi-
dade, melhor custo-benefí-
cio e animais geneticamente 
superiores têm sido frequente 
entre os produtores nos mais 
variados segmentos da pro-
dução animal.

Em meios adversos, como 
secas prolongadas e custos 
de produção acima da média, 
aprimorar a genética dos ani-
mais se faz necessária para 
buscar maior produtividade, 
melhor conversão alimentar, 
maior rendimento de carcaça, 
dentre outros índices que 
somam para maior lucro da 
atividade.

Para atingir esses índices, 
deve-se elaborar um plano 
de melhoramento genético 

de acordo com as particula-
ridades de cada propriedade. 
Define-se como melhora-
mento genético o processo 
de selecionar ou modificar 
intencionalmente o material 
genético de um ser vivo para 
obter indivíduos com caracte-
rísticas desejáveis.

Uma das ferramentas repro-
dutivas utilizadas é o pro-
cesso de inseminação artifi-
cial, técnica em que o sêmen 
do touro é depositado no apa-
relho reprodutivo da vaca pelo 
homem com equipamentos 
específicos, com o objetivo de 
fecundar uma fêmea sem o 
contato físico do macho. Esse 
procedimento é bastante 
acessível e simples, e pode-
-se escolher e realizar acasa-
lamentos a partir de doses de 
sêmen de touros provados 
geneticamente superiores, 
corrigindo problemas de um 

rebanho e atribuindo caracte-
rísticas desejáveis para cada 
tipo de produção e metas a 
serem estabelecidas durante 
o processo, sempre com o 
objetivo de os filhos serem 
melhores que os pais.

A inseminação artificial pode 
ser por cio natural, em que se 
faz necessária a observação 
do início do cio da vaca para 
posterior inseminação, média 
de 12 horas após, ou por 
meio de protocolos hormo-
nais, conhecidos como IATF 
(Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo), que consistem 
em aplicação de uma série de 
hormônios com datas e horá-
rios programados para pos-
terior inseminação da fêmea.

Outras ferramentas como 
FIV (fertilização in vitro) e TE 
(transferência de embrião), 
também podem ser utilizadas 

AS VANTAGENS DO 
MELHORAMENTO ANIMAL

para obtenção de animais 
com alto padrão genético.

Um animal superior genetica-
mente possui características 
produtivas mais eficientes, 
seja para corte ou leite, oti-
mizando o rebanho e, conse-
quentemente, a lucratividade 
da propriedade, melhorando o 
custo-benefício da produção.

O melhoramento genético em 
bovinos é uma das premissas 
para garantir a sustentabili-
dade da pecuária brasileira, 
sendo fator responsável 
por transformar o Brasil de 
importador de animais para 
exportador de patrimônio 
genético. Portanto, a utiliza-
ção das tecnologias repro-
dutivas são meios eficazes 
para garantir animais com 
maior potencial, resultando 
em maior qualidade do pro-
duto final.

Referências:
https://www.educapoint.com.br/blog/pecuaria-corte/melhoramento-genetico-vantagens-zebuinos-PO/
https://croplifebrasil.org/perguntas-frequentes/o-que-e-melhoramento-genetico/
https://www.fundacaoroge.org.br/blog/o-que-o-melhoramento-gen%C3%A9tico-pode-beneficiar-o-produtor
https://www.embrapa.br/qualidade-da-carne/carne-bovina/producao-de-carne-bovina/melhoramento-genetico

Sítio Santo Expedito / Cooperado Wagner Geraldo Barbosa
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PRIORI TOP®

Florada protegida, 
produtividade garantida.

Amplo Espectro: Alta eficiência em 
Phoma e no complexo de doenças

Flexibilidade: Pode ser usado em 
diferentes estádios da lavoura

Potência: Combinação de 2  
ingredientes ativos que potencializam o 

controle com residual

Priori Top®. Proteção de ponta a ponta.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
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Tem gente 
nova em nosso 

quadro de 
cooperados. 
Sejam muito 
bem-vindos.

Alessandro Vitor de Oliveira

Giovani Morais Reis

Luciana Aparecida Lima Abreu

Maria das Graças Silva

Rodrigo Vitor de Oliveira

Carlos Antonio Custódio

José Orlando Peloso

Marcelo Machado

Nilton José Carvalho

Walas Henrique do Vale

Geisa Rodrigues Moreira

Leonardo Candido de Oliveira

Maria Águeda Muraro Leite Gomes

Paulo Lupércio de Araujo

Novos Cooperados

Cantinho da Receita

O Cantinho da Receita desta edição traz uma receita 
especial do colaborador Coopercam (filial de Córrego 
do Ouro) Reginaldo Pereira. Botafoguense de cora-
ção, pai de quatro filhos e avô de dois meninos lindos, 
ele simplesmente adora cozinhar. Reginaldo ama os 
momentos em família, quando prepara seus pratos 
com muito carinho. 

PONTA DE PEITO BOVINO NA CERVEJA  

2 kg de ponta de peito bovino
Colocar alho e cebola no centro da carne
Molhe bastante com cerveja e deixe de molho por 10 min
Sal a gosto
Coloque chimichurri e orégano por cima
Leve ao forno enrolado em papel alumí-
nio por 1h 30 min
Retire o papel e deixe dourar por 
20 min.

Bom apetite!


