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GRATIDÃO A COLHEITA,
ATENÇÃO A SAÚDE

Conheça a Horta
Orgânica do Lar São 

Vicente de Paulo

Projeto Balde Cheio
Comemora 5 anos em

Paraguaçu

Confira os detalhes da
10ª Edição do Bolsão de

Insumos da Coomap 

Para celebrar um ano de boa colheita, Coomap reúne cooperados
e promove evento em parceria com Unifenas e Hospital Alzira Velano.
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Dá�para�perceber�que�a�expectativa�pela�transferência�
das� atividades� da� COOMAP�para� as� novas� instalações� é�
muito� grande,� chegando� as� raias� da� aflição,� tamanha� a�
ansiedade.� Isto�tanto�por�parte�dos�cooperados,�colabo-
radores,� administração� e� até� mesmo� da� população� de�
Paraguaçu.

Mas�é�preciso�ter�calma�e�tranquilidade,�mesmo�porque�
tem�um�dito�popular�que�diz�o�seguinte:�“a�pressa�é�inimiga�
da�perfeição”.�Os�trabalhos�de�finalização,�sejam�de�por-
menores� ou� acabamentos,� estão� em�pleno� andamento.�
Não�pense�que�tem�serviços�interrompidos�ou�paralisados.�

Já�estão�funcionando�nas�novas�instalações�todas�as�ati-
vidades�que�dizem�respeito�a�café:�armazenagem,�prova�e�
comercialização.� Tudo� dentro� da� maior� modernidade,�
mostrando�uma�ótima�aparência�e�acontecendo�à�vista�do�
produtor.�O�quesito�atendimento�é�que�deverá�melhorar�
ainda�mais,�é�aguardar�para�ver.

Outra� atividade� que� está� sendo� feita� em� sua� quase�
totalidade� nas� novas� instalações� é� o� fornecimento� de�
insumos,�só�o�faturamento�é�que�ainda�não�foi�transferido,�
mas�o�atendimento�melhorou,�e�muito.�Espaço�é�o�que�não�
falta�mais,� contrastando� com� as� dificuldades� que� eram�
enfrentadas�no�centro�da�cidade,�onde�não�se�conseguia�
sequer�estacionar.��

É� isso� aí,� caríssimos� cooperados,� a� COOMAP� está� tra-
balhando�intensamente.�O�expediente�nestes�últimos�dois�
meses�está�sendo�das�sete�horas�da�manhã�às�dez�horas�da�
noite,�e�de�segunda�feira�a�sábado,�ininterruptamente.

� Até� o� momento� em� que� esta� matéria� estava� sendo�
fechada,� a� cooperativa� já� tinha� recebido� um� número�
expressivo�de�café�para�ser�armazenado.�E�temos�certeza�
que�ainda�vem�muito�café�para�os�nossos�armazéns�nesta�
safra�de�2016.

Esta�situação�demonstra,�de�forma�inequívoca�e�incon-
testável�que�a�vocação�de�Paraguaçu�para�a�atividade�rural�
sempre� foi� uma� verdade.� Precisa� sim� é� de� apoio,� de�
fomento�e�principalmente�de�orientação�tecnológica.�É�lá�
no�campo�que�está�o�emprego�e�também�a�tão�decantada�
geração�de�renda.�

Com a palavra, o Presidente Receita Especial 
Bala de Café

Ingredientes:

Cultivando trabalho, colhendo resultado.
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1�xícara�(chá)�de�café�pronto�bem�forte,�1�xícara�(chá)�de�leite,�3�
xícaras�(chá)�de�açúcar,�1/2�xícara�(chá)�de�mel,�1�gema�de�ovo,�

1�colher�(sopa)�de�farinha�de�trigo�e�manteiga�para�untar�

Modo�de�Preparo:
Misture,�em�uma�tigela,�o�café,�o�leite,�o�açúcar,�o�mel,�a�gema�lige-
iramente�batida�e�a�farinha�peneirada.�Mexa�vigorosamente�com�
uma�colher�de�pau�e�transfira�para�uma�panela.�Leve�ao�fogo�
médio�(170�ºC�a�190�ºC).�Cozinhe�sem�parar�de�mexer�com�uma�
colher�de�pau�até�ficar�no�ponto�de�fio�grosso.�Despeje�sobre�um�
mármore�untado�e�deixe�amornar�um�pouco.�Com�um�cortador�
de�biscoito,�corte�o�caramelo�formado�e�espere�as�balas�esfriarem�
completamente.� Embrulhe-as�em�papel�próprio�para�bala�ou�
guarde-as�em�um�vidro�fechado�por�até�1�semana.�Dica:�não�
deixe�esfriar�demais�para�cortar�a�bala.�Espere�apenas�amornar�

um�pouco�ou�ela�pode�ficar�mais�dura.



Apesar�da�enorme�variabilidade�de�solos�existente�no�Brasil,�na�maioria�
das� vezes� as� quantidades� dos� elementos� necessários� para� o� pleno�
desenvolvimento�das�plantas�não�são�suficientes�para�uma�produção�
rentável,�exigindo�que� fertilizantes�sejam�utilizados�na� implantação�e�
condução�das�lavouras.�Esses�produtos�fornecem�nutrientes�essenciais�
para�as�plantas,�sem�os�quais�elas�morreriam�ou�não�completariam�seu�
ciclo,�o�que�inviabiliza�a�atividade�agrícola�para�o�produtor.�

Na�COOMAP�você�encontra�os�melhores�fertilizantes�para�sua�lavoura,�
além�de�uma�equipe�técnica�capacitada�para�prescrever�os�produtos�
mais�adequados�para�as�suas�necessidades.�

JÁ�É�ÉPOCA�DE�APLICAR
FERTILIZANTES�E�DEFENSIVOS

NA�LAVOURA

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Amigo�cooperado,�não�deixe�de�
consultar�nosso�departamento�técnico�

na�hora�de�fertilizar�sua�lavoura.�
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Feira de Cafés Especiais na Irlanda

Entre�os�dias�21�e�24�de�junho�a�Coomap�participou�
de�uma�Feira�de�Cafés�Especiais�na�Irlanda,�a�World�of�
Coffee� Scae� 2016,� realizada� pela� Speciality� Coffee�
Association�of�Europe�(SCAE).

A� SCAE� reúne� torrefadores,� cafeicultores,� distri-
buidores� de� café,� importadores,� cooperativas,�
cafeterias�e�demais�profissionais�ligados�ao�mercado�
de�café�no�mundo.

Foi� uma� experiência� realmente� recompensadora�
para�a�Coomap�pois�um�de�seus�cafés�foi�incluído�na�
prova�global,�na�qual�compradores�e�especialistas�em�
café� tiveram� a� oportunidade� de� experimentar�
amostras� do� mundo� inteiro,� e� assim� avaliar� a�
qualidade� desses� cafés� e� consequentemente� criar�
oportunidades�de�negócios.

Este�evento�também�foi�importante�para�entender�
as� necessidades� do� mercado� europeu,� mostrar� o�
trabalho�da�Coomap�para�importantes�empresas�do�
mercado�de�café�do�mundo.

qualidade�do�café,�sustentabilidade�e�projetos�socioambi-
entais.

Após�a�Feira�da�Scae,�a�Coomap,�entre�os�dias�26�e�28�de�
junho,�foi�para�Londres�para�uma�série�de�visitas�a�possíveis�
compradores�de�café,�cafeterias�e,�especialmente,�a�Orga-
nização�Internacional�do�Café�(OIC).

Este�período�foi�uma�excelente�ocasião�para�estabelecer�
um�relacionamento�com�o�mercado� inglês�e�mostrar�o�
trabalho�que�a�cooperativa�vem�realizando�na�melhoria�da�

Visita a compradores e torrefações em
Londres, na Inglaterra

De� Londres,� a� Coomap� foi� para� a� cidade� alemã� de�
Hamburgo,�onde,�durante�os�dias�de� �28�a�30�de�junho,�
ocorreram�várias� reuniões� com�empresas� locais.� Foi� re-
almente�bom�ver� que,� para� o�povo� alemão,� quando�o�
assunto�é�café,�o�Brasil�é�a�primeira�opção.

A� Feira� Scae� e� as� visitas� posteriores� proporcionaram�
uma� experiência� bastante� satisfatória� no� sentido� de�
conhecer�as�necessidades�do�mercado�internacional,�levar�
o�nome�da�Coomap�para�o�cenário�do�comércio�de�café�
europeu�e�fazer�novas�parcerias�com�o�intuito�de�melhorar�
o�relacionamento�entre�os�compradores�e�a�cooperativa,�
abrindo�novas�oportunidades�de�negócio�para�os�cafés�
dos�cooperados.

Reuniões com importadores na Alemanha

Setembro a Dezembro 2016 - Edição13



05Coomap Notícias
Cultivando trabalho, colhendo resultado.

Coomap e grupo de cooperados participam da
Semana Interncional do Café em Belo Horizonte

pela� COOMAP.� A� cooperativa� também� participou� do�
concurso�de�melhor�café�Fairtrade�do�Brasil�e�ficou�entre�os�
10�melhores�cafés.

Outro�ponto�alto�deste�evento�para�a�COOMAP�foi�a�
excursão� que� levou� 40� pessoas� entre� cooperados� e�
técnicos.�Isso�dá�a�oportunidade�aos�cooperados�de�en-
tenderem�o�alcance�do�trabalho�realizado�por�eles,�a�gran-
diosidade�do�mercado�do�café,�e�a�importância�da�susten-
tabilidade�e�da�melhoria�da�qualidade�do�café.

De 21 a 23 de setembro a COOMAP participou da Semana Internacional do Café em
Belo Horizonte.

Segundo�o�site�do�evento,�a�Semana�Internacional�do�
Café� (SIC)�é�um�encontro�de�cafeicultores,� torrefadores,�
classificadores,�exportadores,�compradores,�fornecedores,�
empresários,�baristas,�proprietários�de�cafeterias�e�apreci-
adores.�O� evento� acontece� na� capital� do�maior� Estado�
produtor�do�Brasil�‒�Belo�Horizonte�‒�e�apresenta�diversas�
ações�a�milhares�de�profissionais�do�mundo�focadas�nas�
áreas�de�Mercado�&�Consumo,�Conhecimento�&�Inovação�
e�Negócios�&�Empreendedorismo.�O�evento�é�hoje�uma�
das�principais�ações�de�promoção�do�café�de�Minas�Gerais�
e�do�Brasil�e�tem�como�foco�desenvolver�o�mercado�bra-
sileiro�e�divulgar�a�qualidade�dos�cafés�nacionais�para�o�
mercado�interno�e�para�os�países�compradores�além�de�po-
tencializar� ao� máximo� o� resultado� econômico� e� social�
desse�setor.

Devido�a�importância�do�evento,�a�COOMAP�teve�uma�
participação�dupla�no�mesmo.�Primeiramente�no�Stand�da�
BRFair� (Associação�das�Organizações�de�Produtores� Fa-
irTrade�no�Brasil),�onde�o�foco�era�a�divulgação�do�café�Fair�
Trade�(Comércio�Justo),�uma�das�certificações�possuídas�

Coomap participa de feira de cafés especiais
no Japão

De�28�a�30�de�setembro�acontece�em�Tóquio�a�edição�
deste�ano�da� feira�da�Associação�de�Cafés�Especiais�do�
Japão.�Essa�é�a�maior�feira�do�segmento�de�café�em�toda�a�
Ásia.� Levando� em� conta� que� mais� da� metade� da� po-
pulação�do�mundo�vive�em�tal�continente,�isso�torna�a�feira�
um�evento�importantíssimo�no�mercado�mundial�do�café.�
Nesta�estão�presentes�importadores,�exportadores,�orga-
nizações�de�produtores,�torrefadores�e�fabricantes�de�equi-
pamentos�de�todo�o�mundo.

O�foco�da�Coomap�no�evento�é�fortificar�as�relações�com�
clientes�japoneses�que�já�são�parceiros�e�abrir�novas�portas�
para�conseguir�valorizar�ainda�mais�o�café�dos�nossos�coo-
perados.�Devido�a�cultura�do�povo�japonês,�o�estabele-
cimento�de�novas�parcerias�é�um�trabalho�a�longo�prazo�e�
que�exige�muita�dedicação�e�comprometimento,�porém�
vale�a�pena�pela�estabilidade�da�relação�depois�que�esta�foi�
firmada.

A�COOMAP�está�sempre�buscando�novos�mercados�e�
clientes�para�divulgar�o�café�de�seus�cooperados.�Dessa�
vez�isso�está�acontecendo�no�Japão.
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Coomap sela parceria com Unifenas e
Hospital Alzira Velano

possíveis� atividades� envolvendo� cursos� como� o� de�
Educação�Física,�Agronomia,�Engenharia�Civil�e�Medicina�
Veterinária.

Ao�final,�foi�assinado�o�Termo�de�Cooperação�entre�a�
Coomap� e� as� referidas� instituições� alfenenses� pelo�
presidente�Nilson�Andrade,�firmando�a�parceria�que�bene-
ficiará�os�cooperados�e�suas�famílias.

No�último�dia�18�de�Agosto�de�2016�a�Coomap�selou�
uma�parceria�com�a�universidade�Unifenas�e�o�Hospital�
Universitário� Alzira� Velano,� de� Alfenas� ‒�MG.� O� evento�
ocorreu� no� auditório� da� nova� sede� da� Cooperativa� e�
contou�com�a�participação�dos�representantes�das�onze�
associações� rurais� do� município� de� Paraguaçu� que�
compreendem�o�quadro�de�cooperados.�Ainda,�estavam�
presentes� alunos� da� UNIFENAS� representando� seus�
respectivos� cursos,� o� Professor� e� Coordenador� dos�
Projetos� de� Extensão,� Rogério� Prado,� a� Assessora� de�
Marketing�e�Comunicação�do�Hospital�Universitário�Alzira�
Velano,� Soloni� Viana,� juntamente� com� a� equipe� da�
Coomap�e�seu�Presidente�Nilson�Andrade.

Neste�encontro�os�participantes�puderam�se�informar�
sobre� os� cursos� que� serão� envolvidos� nesta� parceria� e�
quais�ações�a�Unifenas�realizará�com�os�cooperados�na�
área�de�saúde�com�os�cursos�de�Medicina,�Enfermagem,�
Biomedicina,� Farmácia� e� Odontologia� e� ainda� outras�

Projeto Horta Orgânica do Lar São Vicente de Paulo
a�alimentação�dos�idosos.�Deste�primeiro�projeto,�surgiu�a�
necessidade�de�realizar�a�manutenção�da�Horta�do�Lar�São�
Vicente� de� Paulo,� com� o� intuito� de� proporcionar� uma�
economia� financeira� no� sentido� de� não� precisar� mais�
comprar�verduras�e�hortaliças�para�alimentação�dos�internos�
e�produzir�ali�mesmo�estes�alimentos.

A�COOMAP�enviou�um�de�seus�técnicos�até�o�local�para�
fazer� uma� análise� da� referida� horta,� juntamente� com� a�
nutricionista�responsável.

Após� a� conclusão� do� projeto,� a� cooperativa� passou� a�
fornecer,� na� medida� das� necessidades� do� Lar,� mudas� e�
sementes�de�hortaliças� e� legumes�diversos,� sendo�que�a�
horta� se� encontra� bem� tratada� e� produz� os� alimentos�
necessários�para�os�idosos.

O� Lar� São� Vicente� de� Paula� é� uma� entidade� de�
acolhimento� de� idosos� que� está� localizada� na� cidade� de�
Paraguaçu�‒�MG,�e�busca�oferecer�aos�65�moradores�de�seu�
espaço,�com�faixa�etária�entre�40�e�100�anos,�um�verdadeiro�
ambiente�familiar,�esforçando-se�para�que�não�lhes�falte�o�
tratamento�digno.

No�intuito�de�corresponder�ao�desejo�de�solidariedade,�a�
direção�do�Lar,�com�sua�equipe�de�28�colaboradores,�procura�
desempenhar� sua� tarefa� observando� os� mais� legítimos�
direitos�de�cidadania,�respeito�e�defesa�do�idoso�desprovido�
do�seu�ambiente�familiar.

Diante�deste�quadro,�a�COOMAP,�no�ano�de�2015,�firmou�
um�projeto�com�a�entidade,�auxiliando�na�contratação�de�
uma�Nutricionista�especialista�em�geriatria�para�acompanhar�
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Gratidão a colheita, atenção a saúde
Para celebrar um ano de boa colheita, Coomap reúne cooperados e promove evento
em parceria com Unifenas

Para�celebrar�um�ano�de�boa�colheita,�Coomap�reúne�co-
operados�e�promove�evento�em�parceria�com�Unifenas

Os�paraguaçuenses�têm�plena�consciência�de�que�o�cres-
cimento�de�seu�município�depende�dos�bons�resultados�
agrícolas.�Como�2016�foi�um�bom�ano�nesse�aspecto,�nada�
melhor�do�que�celebrar�os�bons�frutos�da�terra.�Foi�este�o�
mote�da�Coomap�para�promover�a�primeira�Cerimônia�de�
Gratidão�pela�Colheita�de�Paraguaçu.

Com� as� dependências� do� Centro� Social� Juvenato�
tomadas�pelos�produtores�rurais,�o�evento�contou�com�
uma� celebração� especial� conduzida� pelo� padre� Pedro�
Meloni.�Além�disso,�a�cooperativa�firmou�parceria�com�a�
Unifenas� para� expandir� o� foco� do� evento� e� realizar�
também�uma�feira�de�saúde.�“O�encontro�é�uma�forma�de�
agradecimento�pelo�bom�ano�de�atividades� rurais.�Mas�

também�é�mais�uma�mostra�de�que�a�Coomap�está�am-
pliando�sua�filosofia�de�trabalho�para�atender�melhor�o�co-
operado�e�a�sua�família”,�ponderou�o�presidente�Nilson�
Andrade.

Com�dez�ligas�de�especialidades�diferentes,�alunos�da�
universidade�alfenense�e�profissionais�do�Hospital�Univer-
sitário�Alzira�Velano�montaram�estandes�de�orientação�aos�
cooperados.� Houve� também� atividades� físicas� e�
momentos�de�recreação�e�confraternização.

“A�Coomap�tem�se�desenvolvido�de�forma�consistente�e�
hoje�já�leva�o�café�de�Paraguaçu�até�a�outros�países.�Mas�a�
parceria� com�a�Unifenas� significa�que�nós� temos�cons-
ciência�de�que�não�basta�cuidar�só�da�produção,�é�preciso�
cuidar� também� da� saúde� das� pessoas”,� enfatizou� a�
Assessora�de�Marketing�e�Comunicação�do�Alzira�Velano,�
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Soloni�Viana.�“Precisamos�da�consciência�de�que�viver�com�
qualidade� de� vida� é� muito� importante,� por� isso� nós�
queremos�que�os�produtores� se�aproximem�da�univer-
sidade.�De�agora�para�a�frente�Unifenas�e�Coomap�estarão�
sempre� juntas”,� comemorou� o� diretor� de� extensão� e�
assuntos�comunitários,�Rogério�Ramos�do�Prado.

A�Coomap�agradece�a�presença�maciça�e�a�participação�
de�mais�de�400�cooperados�e�enfatiza�que�novos�eventos�
dessa�natureza�serão�promovidos�em�breve.



09Coomap Notícias
Cultivando trabalho, colhendo resultado.

Setembro a Dezembro 2016 - Edição13

Projeto Balde Cheio comemora 5 anos em Paraguaçu
Ocorreu� no� último� dia� 25� de� agosto� de� 2016,� na�

propriedade�rural�do�Sr.�Leonardo�da�Silva,�o�Dia�de�Campo�
em�comemoração�aos�5�anos�da�implantação�do�Projeto�
Balde�Cheio�em�Paraguaçu,�sendo�tal�propriedade�a�área�
demonstrativa�do�nosso�município,�onde�são�realizadas�as�
reuniões�da�equipe�técnica�do�Balde�Cheio�e�produtores�de�
leite�participantes�do�projeto.

O�referido�evento�contou�com�a�participação�dos�propri-
etários� da� unidade� demonstrativa� Leonardo� da� Silva� e�
André�dos� Reis� da� Silva,� do�Vice� Presidente�da� Faemg,�
Eduardo� de� Carvalho� Penna,� do� Presidente� do� Sicoob�
Credivar,�José�Pedro�Garcia�Reis,�do�Coordenador�Estadual�
do�Projeto�Balde�Cheio,�Walter�Miguel�Ribeiro,�dos�Pesqui-
sadores�da�Embrapa,�André�Luiz�Monteiro�Novo�e�Arthur�
Chinelato,�idealizador�do�Projeto�Balde�Cheio,�do�Médico�
Veterinário� da� COOMAP� Tácio� Castilho� Carneiro� e�
responsável�pela�referida�unidade�demonstrativa,�Maurício�
Salles� e� representantes� da� Federação�da�Agricultura� do�
Estado� do� Rio� de� Janeiro,� juntamente� com� vários�
produtores�de�leite�do�sul�e�sudoeste�de�Minas.

O�projeto�visa�demonstrar�a�possibilidade�de�melhoria�
da� condição� de� manejo� das� propriedades� de� leite� e,�

consequentemente,� o� aumento� da� produtividade.� O�
trabalho�também�é�voltado�para�a�recuperação�do�solo�e�
sua�fertilidade�e�o�aumento�da�produção,�quantidade�e�
qualidade�do�volumoso�para�os�animais.

No�dia�anterior�ao�Dia�de�Campo,�24�de�agosto�de�2016,�
o�produtor�André�Reis�da�Silva�participou�do�III�Encontro�
Mineiro�dos�Produtores�do�Projeto�Balde�Cheio�na�cidade�
de�Belo�Horizonte�‒�MG,�onde�ocorreu�uma�homenagem�a�
12� produtores� do� Estado� de� Minas� Gerais.� André� se�
destacou�entre�os�4�melhores�produtores�de�leite,�sendo�
homenageado�no�evento,�levando�o�nome�de�Paraguaçu�
como� destaque� no� mercado� leiteiro.� Segundo� Walter�
Miguel� Ribeiro,� Coordenador� Estadual� do� Projeto,� o�
cooperado�André�tem�a�maior�média�leiteira�individual�por�
vaca�dos�produtores�do�Balde�Cheio�no�Estado�de�Minas�
Gerais,�produzindo�28�litros�de�leite�por�animal�ao�dia.

No�mesmo�evento,�em�Belo�Horizonte,�a�Coomap�foi�
homenageada�como�Entidade�Parceria�do�Projeto�Balde�
Cheio�no�município.

A� Coomap� apóia� e� parabeniza� os� cooperados�
produtores�de�leite�de�nossa�cidade.

todas�as�fases�da�vida,�pois� �pode�promover�melhora�no�
rendimento�de�esportistas,�potencializar�o�desenvolvimento�
físico�e�cognitivo�de�crianças�e�adolescentes,�contribui�para�
uma�gestação� �saudável�e�facilita� lidar�com�as�alterações�
naturais�do�envelhecimento.�

O�indivíduo,�ao�optar�por�uma�alimentação�saudável,�traz�
consigo� grandes� � benefícios,� pois� assim� como� já� � dizia�
Hipócrates,�pai�da�medicina,�o�alimento�é�o�nosso�melhor�
remédio.�

A�alimentação�tem�sido�uma�preocupação�constante�na�
rotina�de�muitos,�seja�para�obter�um�estilo�de�vida�saudável,�
seja�para�perder�peso,�melhorar�a�saúde�ou,�simplesmente,�
satisfazer�uma�das�necessidades�fisiológicas,�pois�o�ato�de�
comer�é�sempre�prazeroso.�Alguns�não�medem�esforços�
para�garantir�que�o�corpo�esteja�funcionando�bem�o�tempo�
todo,�mas�infelizmente�nem�todos�agem�desta�forma.�

Uma� nutrição� adequada� se� preocupa� com� questões�
importantes�como:�o�que,�quando,�quanto�e�como�comer.�O�
grande� avanço� da� ciência� na� área� da� nutrição� vem� a�
contribuir�cada�vez�mais�para�a�promoção�da�saúde,�pois��a�
cada�dia�são�descobertos�novos�nutrientes�aptos�a�atuar�
diretamente�no�organismo,�já�em�contrapartida� �vivemos�
um� quadro� preocupante� diante� dos� suprimentos� das�
necessidades� da� vida� moderna,� ofertas� cada� vez� mais�
atraentes�contribuindo��para�uma�alimentação�inadequada,�
levando�ao�aumento�excessivo�de�peso�e�ao�consequente�
surgimento�de�doenças�crônicas,�como�problemas�cardio-
vasculares,� diabetes� e� hipertensão� arterial,� contudo� é�
importante�ressaltar� �que�uma�nutrição�adequada�é�capaz�
de�diminuir,�controlar� �ou�prevenir� �tais�quadros,�além�de�
facilitar�o�controle�de�peso,�auxiliando�cada�vez�mais�no�
combate� a� diversas� doenças,� da�mesma� forma� favorece�

Papo Saudável

Josenilda�Isabel�Silva�Borim�nutricionista�graduada�pelo�
Centro�Superior�de�Ensino�e�Pesquisa�de�Machado.�

Pós � graduanda � em�
nutrição�clínica�e�esportiva�
pela�Fundação�de�Ensino�e�
Pesquisa�do�Sul�de�Minas�-�
UNIS�

Atuante� na� área� clínica�
com�consultório�localizado�
na� �Rua� �Bias�Fortes� -189�
(Clínica� Clinit)� fone:� 3267�
2819,�e�na�área� �Escolar�no�
Colégio�Objetivo�Brilho�do�
Saber�em�Paraguaçu.
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Bolsão de Insumos 
A�10ª�edição�do�Bolsão�de�Insumos�da�Coomap�ocorreu�

no�último�dia�29�de�agosto�de�2016.
O� evento� oferece� aos� cooperados� condições� dife-

renciadas�de�negócio�para�a�compra�de�insumos�agrícolas,�
tais�como�defensivos,�fertilizantes,�foliares�e�outros.

É� importante� ressaltar� que� os� técnicos� agrícolas� da�
Coomap�fazem�prescrições�aos�cooperados�de�acordo�com�
os�resultados�obtidos�das�análises�de�solo,�procedimento�
este�de�total�importância.�Desta�forma,�no�dia�do�Bolsão�o�co-
operado�sabe�exatamente�quais�insumos�são�necessários,�
podendo�comprar�sem�desperdícios,�trazendo�mais�produ-
tividade�e�saúde�à�sua�lavoura.

A� 10ª� edição� reuniu� um� número� significativo� de� pro-
dutores� rurais� que� puderam� realizar� suas� compras� em�
condições�diferenciadas�de�preço�e�prazo.

A�COOMAP�agradece�a�todos�os�participantes�do�Bolsão�de�Insumos�e�ressalta�que�os�resultados�foram�positivos.

“Através�da�análise�de�solo�já�fico�aguardando�o�Bolsão�
por�duas�razões:�Primeiro:�preço�acessível�e�competitivo�e�
segundo:�prazo�adequado�para�atividade�que�é�anual.”

Tertuliano�de�Andrade�Silveira
Cooperado�desde�2013

“Aproveitamos�o�Bolsão�de�Insumos�da�Coomap�para�
mostrar�os�trabalhos�desenvolvidos�para�os�cooperados,�
trazer�a�tecnologia�para�o�produtor,�novas�variedades�de�
café,�tipos�de�podas�e�manejo�a�fim�de�auxiliar�no�esclareci-
mento�de�qualquer�dúvida�que�o�mesmo�venha�ter.”

Iran�Ferreira
�Fundação�Procafé

“Toda� vez� que� têm� o� Bolsão� faço� questão� de� só�
comprar�adubo�aqui,�o�preço�e�os�juros�são�bons�e�a�forma�

Domingos�Sávio�de�Araújo�/�Diogo�Caixeta�Araújo
Cooperados�desde�2010

“Boa�oportunidade�para�realizarmos�bons�negócios,�as�
condições�são�favoráveis�e�vim�com�a�expectativa�positiva�
para�efetuar�minha�compra.”

Zélia�Ferreira�Freitas�Silva
Cooperada�desde�2016

“O�Bolsão�é�favorável�a�nós�produtores,�pois�colhendo�
muito�ou�pouco�café�você�consegue�boas�condições�de�
negócio�para�adubar�a�lavoura�e�também�para�pagar�o�
investimento.”

José�Maelson�de�Oliveira�/�Edinéia�Aparecida
Silva�Oliveira
Cooperado�desde�2009

“O�evento�é�bom�pois�o�pagamento�é�mais�fácil�e�os�
insumos�saem�mais�barato�pra�nós.”

Joaquim�Carlos�Silva
Cooperado�desde�2000

“O�Bolsão�de�Insumos�é�importante�para�estarmos�mais�
próximos�dos�cooperados�da�COOMAP,�com� intuito�de�
apresentar�nossos�lançamentos�e�seus�processos�para�o�
controle�de�pragas�e�doenças�para�determinadas�culturas�
como�café,�cereais�entre�outras.�Neste�10º�Bolsão�apro-
veitamos�para�mostrar�aos�produtores�a�eficiência�de�três�
lançamentos�que�a�Syngenta�desenvolveu:�Voliam�Targo,�
Priori�Top�e�Durivo.”

Antônio�Luiz�Araújo�“Tom”�
Syngenta

“Bolsão�é�um�evento�importante�para�nós�agricultores�
por�nos�dar�a�oportunidade�para�efetivarmos�grandes�
compras�com�apoio�financeiro�e�assistência�técnica�da�
cooperativa,�além�de�termos�adubação�necessária�para�a�
produtividade�da�lavoura.”

Claudio�Muoio�Dias
Cooperado�desde�1988

“O�Bolsão�de�Insumos�é�muito�importante�para�nós�da�
Terra�de�Cultivo�por�podermos�divulgar�nossos�produtos�
mais� próximos� dos� produtores� além� de� tirar� dúvidas�
sobre�a�eficiência�e�objetivo�de�cada�um�deles,�sem�contar�
no�fortalecimento�da�parceria�com�a�COOMAP�e�seus�coo-
perados.”

Marco�Antônio�Borges
Terra�de�Cultivo

de�pagamento�é�melhor�ainda!”

Confira�os�depoimentos�de�quem�participou:
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Perigosos,�divididos�em�9�classes,�sendo�eles�explosivos,�
gases�inflamáveis,�líquidos�inflamáveis,�sólidos�inflamáveis,�
oxidantes,�tóxicos,�radioativos�e�corrosivos�e�substâncias�
perigosas�diversas,�totalizando�50�horas�de�aprendizado.

Os� profissionais� que� participaram� do� curso� estão�
habilitados� a� trabalhar� com� todas� estas� classes� de�
produtos,� sua� operação� e� manipulação� e� conheceram�
também� a� resolução� 920� da� ANTT� que� regulariza� o�
transporte�das�referidas�substâncias.

Além� disso,� o� curso� capacitou� os� participantes� no�
sentido�de�conduzir�o�veículo�com�a�devida�segurança,�
direção� defensiva,� primeiros� socorros,� legislação�
pertinente�da�ANTT�sobre�os�transportes,�atualidades�do�
Código� de� Trânsito� Brasileiro� e� ainda� a� prevenção� de�
incêndios�e�danos�ambientais.

Desta�forma,�os�profissionais�tem�maior�conhecimento�
sobre�os�produtos�que�estão�transportando,�seus�riscos�e�a�
forma� correta� de� manipulá-los,� cuidando� da� própria�
segurança�e�de�terceiros.

Entre�os�dias�03�e�17�de�setembro,�foi�ministrado�na�sede�
da� Aciap� de� Paraguaçu� o� Curso� de� Movimentação� e�
Operação�de�Produtos�Perigosos�‒�MOPP,�através�do�SEST/�
SENAT.

Participaram� do� curso� 16� pessoas,� entre� técnicos� da�
COOMAP,�motoristas�e�prestadores�de�serviços.

O�curso�engloba�a�manipulação�e�operação�de�Produtos�

Curso de prova e classificação do café
outubro� o� SENAR� está� ministrando� na� nova� sede� da�
COOMAP�o�curso�de�prova�e�classificação�de�café.�Mas�o�
curso�vai�muito�além�do�que�apenas�mostrar�as�técnicas�en-
volvidas�em�analisar�os�grãos�e�a�bebida�do�café.�O�curso�
tem�como�alunos�tanto�membros�da�equipe�técnica�da�
COOMAP� quanto� produtores� e� busca�mostrar� como� o�
produtor� pode� conseguir� a� melhor� qualidade� possível�
para�o�seu�café�e�por�sua�vez�ser�melhor�remunerado�no�
momento� da� comercialização.� O� professor� Marcello�
Duque�enfatizou�dois�pontos�muito�importantes:

1.� A�missão�do�produtor�rural�é�secar�café�com�qua-
lidade,�afinal�é�nesta�etapa�que�o�café�corre�o�maior�risco�de�
perder�sua�qualidade;

2.� O�desafio�do�produtor�rural�é�saber�o�tamanho�que�
ele� é.� Porque� se� a� propriedade� não� tiver� estrutura�
apropriada�para�tratar�o�café�de�forma�que�este�precisa,�o�
produtor�perderá�a�qualidade�do�seu�tão�precioso�café�e�
em�consequência�disso�o�valor�pago�será�menor.

Essa�é�mais�uma� iniciativa�da�COOMAP�em�busca�da�
melhoria�da�qualidade�do�café�dos�seus�cooperados.

Sempre�ouvimos�falar�que�o�café�bebeu,�que�deu�20�de�
cata� ou� que� tinha� muitos� grãos� ardidos� ou� verdes.�
Sabemos�que�essas�expressões�fazem�parte�do�dia�a�dia�
dos� produtores� rurais� da� região,� porém� muitos� têm�
dúvidas�sobre�como�exatamente�funciona�a�prova�e�classi-
ficação�do�café.

Com�o�objetivo�de�mostrar�como�funcionam�estas�duas�
etapas�que�definem�o�preço�do�café,�dos�dias�03�a�07�de�

COOMAP traz curso do MOPP para Paraguaçu

Coomap. Cultivando trabalho, colhendo resultado.
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Coomap realiza assembleia geral extraordinária

No�dia�19�de�novembro�os�cooperados�da�COOMAP�
participaram� de� uma� Assembleia� Geral� Extraordinária�
ocorrida�no�auditório�da�ACIAP/CDL�em�Paraguaçu.

A�participação�nas�Assembleias�é�muito�importante�na�
tomada�de�decisões�da�cooperativa�e�é�mais�uma�forma�
que� o� cooperado� possui� para� participar,� expor� suas�
opiniões�e�dar�sugestões�de�novos�projetos.

Nosso�agradecimento�aos�cooperados�que�estiveram�
presentes�e�participaram�desta�importante�reunião.

Coomap. Cultivando trabalho, colhendo resultado.

Visita internacional

A� COOMAP,� recebeu� uma� importante� visita,� possi-
bilitada� pela� CLAC,� por� sua� representante� Paola� Fi-
gueiredo:� George� Middleton,� Diretor� da� Área� de�
Comércio�Internacional�do�Consulado�Inglês�e�apoiador�
do� Fair� Trade� Internacional,� esteve� em� Paraguaçu� e�
visitou� duas� propriedades� rurais� que� produzem� café�

dentro�dos�moldes�do�Fair�Trade�e�que�caracterizam�bem�
o�perfil�da�organização.�George�é�um�importante�contato�
no� entorno� comercial� do� Fair� Trade� Internacional� e�
gostou� muito� do� trabalho� realizado� pela� cooperativa�
com�os�cooperados,�bem�como�a�organização�da�pro-
priedade�produtora�de�café�visitada�por�ele.�
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Jovens de Paraguaçu em visita a Unifenas

No�dia�01/11/2016�a�Coomap�realizou�uma�excursão�á�
Unifenas�com�um�grupo�de�jovens�das�famílias�de�nossos�
cooperados.�Os�adolescentes�foram�recebidos�pelo�Direitor�
de�Extensão,�Sr.�Rogério�Prado�e�guiados�pela�Universidade�
para�conhecer�alguns�cursos�oferecidos�pela�instituição.

Logo�depois,� foram� conhecer� uma� feira� de� Inovações�
Tecnológicas�que�estava�sendo�realizada�com�os�alunos�da�
Faculdade.�O�passeio�foi�muito�proveitoso�e�os�adolescen-
tes�puderam�tirar�suas�dúvidas�sobre�os�cursos�da�Unifenas.�
Esta�é�mais�uma�ação�da�parceria�entre�a�COOMAP�e�a�
Unifenas.� Em� breve� teremos� mais� novidades.� Coomap,�
cultivando�trabalho,�colhendo�resultado.

University�Press.
A�objetivo�da�COOMAP�ao�criar� tal�projeto�é� fornecer�

condições�para�que�os�jovens�da�zona�rural�tenham�mais�
oportunidades�de�crescimento�profissional�e�cultural,�como�
viajar� para� outros� países,� ampliar� seus� horizontes,� fazer�
contatos�com�os�compradores�dos�cafés�produzidos�por�
suas� famílias,� e� em� resultado�disso� incentivar� os� filhos� e�
netos� dos� cooperados� a� querer� continuar� no� campo� e�
enxergar�a�atividade�rural�como�uma�algo�conectado�com�
os�negócios�internacionais.�Além�da�turma�para�os�jovens�
membros�das�famílias�de�cooperados,�a�COOMAP�também�
terá�uma�turma�para�seus�colaboradores.�Essa�é�mais�uma�
iniciativa�educacional�da�COOMAP�visando�o�desenvolvi-
mento�de�seus�cooperados�e�familiares.

O�que�acontece�quando�um�chinês�encontra�um�brasilei-
ro� e� um� não� fala� a� língua� do� outro?� Eles� desistem� de�
conversar�e�vão�embora?�Não!�Eles�falam�em�inglês.�Hoje�em�
dia�tal�idioma�é�considerado�uma�língua�internacional,�tanto�
para�os�estudos�quanto�para�viagens�e�negócios.�Assim,�
quem�deseja�ser�um�cidadão�do�mundo,�precisa�do�inglês.

Com� tal� objetivo� em� mente,� a� COOMAP� iniciou� em�
16/11/2016,� sua�primeira� turma�do� curso�de� inglês�para�
jovens�que�fazem�parte�da�família�de�cooperados.�As�aulas�
ocorrerão�duas�vezes�por�semana�por�um�período�de�três�
anos.�Durante�o�curso�os�alunos�aprenderão�a�ler�e�escrever�
em�inglês�através�de�aulas�práticas�e�com�o�auxílio�de�livros�
de�altíssima�qualidade.�Tal�material�didático�é�fruto�de�uma�
parceria�entre�a�COOMAP�e�a�renomada�editora�Cambridge�

Coomap inicia curso de idiomas para jovens 




