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A atuação das cooperativas mineiras é sinônimo de qualidade e de gestão  
voltada para resultados. Os produtos do setor fazem parte do cotidiano das 
pessoas e têm alto valor agregado. 

O cooperativismo enriquece a nossa vida e mostra sempre a face humana da  
economia. Nosso diferencial é fazer negócios promovendo também o desenvolvi-
mento pessoal e coletivo dos cooperativistas.

Nesse tipo de empreendimento, todos crescem. Esperamos que você aprecie a 
segunda edição do Catálogo de Produtos de Cooperativas de Minas Gerais, que 
retrata um pouco da trajetória de sucesso das cooperativas, as especificações téc-
nicas de produção e atuação e, principalmente, o potencial do segmento no que se 
refere aos ramos agropecuário, mineral e produção.

Com orgulho, apresentamos neste catálogo um importante conteúdo do setor  
cooperativista mineiro. 

Ronaldo Scucato

Presidente do Sistema Ocemg

Qualidade Cooperativista
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Cooperative Quality

T        he work of cooperatives from Minas is synonymous to quality and result oriented  
management. The products from the sector are part of everyday life and have a high 
added value. 

The cooperative spirit enriches our lives and always shows the human side of the  
economy. The difference we make is, doing business while encouraging personal and collective  
development of the members of the cooperatives.

With this style of doing business, all gain. We hope you appreciate this second edition 
of  the Catálogo de Produtos de Cooperativas de Minas Gerais (Product Catalogue of 
Minas Gerais Cooperatives), which tells a bit about the success story of the cooperatives, 
product specifications, performance and mainly the potentials in farming, mining and 
production.

We are proud to present an important content of the cooperative sector of Minas, in this 
catalogue. 

Ronaldo Scucato

President of Sistema Ocemg 
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Presentation
Apresentação

A segunda edição do Catálogo de Produtos de Cooperativas de Minas Ge-
rais apresenta um material completo de divulgação dos produtos de 37  
cooperativas dos ramos agropecuário, mineral e produção. Trata-se de 

uma mostra singular que, certamente, contribuirá, significativamente para a am-
pliação dos negócios cooperativos no mercado.

As cooperativas são importantes ferramentas de desenvolvimento econômico e 
oferecem diversificados produtos de qualidade, com garantia de origem, para 
que o consumidor tenha sempre a melhor opção.

Este material contém um portfólio com os principais produtos do setor, com o 
objetivo de aumentar a visibilidade dos artigos elaborados pelos produtores do 
segmento. A divulgação das atividades e o retorno que as cooperativas propor-
cionam ao mercado confirmam a importância do segmento no Estado e no País.

Confira aqui especificações técnicas, informações sobre capacidade, produção e 
instalações das cooperativas. Conheça as marcas, as embalagens, os ingredien-
tes e muitas outras descrições que traduzem não apenas o potencial do setor 
como também sua força produtiva, que fomenta o desenvolvimento a partir da 
gestão profissional focada na competitividade sustentável.
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T he second edition of  the Catálogo de Produtos de Cooperativas de Minas Gerais 
(Product Catalogue of Minas Gerais Cooperatives), provides a complete market-
ing tool for the products of the 37 farming, mining and production cooperatives. 

For sure it is a unique display, certainly providing significant growth of the market 
share of the cooperatives’ business. 

Cooperatives are important tools for economic development, offering a broad range 
of quality products, with guarantee of their origin, providing the consumer with the 
best options.

This material contains a portfolio, showing the main products from the sector, with 
the goal of improving visibility of the articles produced by the cooperatives of the seg-
ment. Visibility of the activities and the return cooperatives offer the market, show the 
importance of the segment for the state and the country.

Take notice of technical specifications, information about capacity, production and 
infrastructure of the cooperatives. Get to know the brands, packaging, ingredients and 
many other descriptions which show, not only the potential of the sector but also its 
production capacity which nourishes development, starting from professional man-
agement focused on sustainable competitiveness. 
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Agropecuário
Farming
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AurorA AliMEntoS

Cooperativa Central Aurora Alimentos
Cidade: Contagem / Registro Suplementar em Minas Gerais

Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte 

Contato: 31. 3328-7400 

auroraalimentos@auroraalimentos.com.br

Site: www.auroraalimentos.com.br

Fundada em 1969 no Estado de Santa Catarina, a Aurora Alimentos nasceu a partir da união 
de 18 pessoas que buscavam melhores condições de trabalho para a produção de suínos, bem 
como mais espaço no mercado. Atualmente, a Aurora é formada por 13 cooperativas filiadas, 
70 mil famílias associadas, cerca de 26 mil funcionários diretos e mais de 8 mil empregados 
das cooperativas filiadas ao sistema da Cooperativa Central Aurora Alimentos, o que faz dela 
a maior cooperativa produtora de alimentos do Brasil e referência mundial na tecnologia e 
processamento de carnes.

Com quatro marcas diferentes (Aurora, Aurolat, Nobre e Peperi), produz alimentos com ex-
celência, atendendo às necessidades dos consumidores e satisfazendo suas expectativas.  
A cooperativa oferece produtos como: pão de alho, hambúrguer, lasanhas, sanduíches pron-
tos, embutidos, empanados, espetinhos de carne de boi, porco e frango.

Atuando na industrialização e comercialização de carnes suínas, aves, massas, lácteos, frios ve-
getais, suplementos para nutrição animal, embutidos e pratos prontos, a Aurora segue normas 
internacionais de exigência de qualidade através de processos modernos de produção.
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Founded in 1969 in the state of Santa Catarina, Aurora Alimentos started with 18 people looking for 
better working conditions in the pig production business as well as trying to gain a bigger market 
share. At present Aurora consists of 13 member cooperatives, 70,000 member families, about 26,000 
direct employees and over 8.000 employees of the member cooperatives of Cooperativa Central  
Aurora Alimentos (Central Food Cooperative Aurora). This makes it the biggest cooperative in the food 
sector of Brazil and a world reference on meet processing technology.

Under its four brands (Aurora, Aurolat, Nobre e Peperi), it produces top quality food products, which 
attend to the needs of the customers and meets their expectations. The cooperative offers products 
like bread with garlic-butter, hamburgers, lasagne, pre-prepared sandwiches, cold cuts, breaded 
meat, beef, pork and chicken-barbecue-pins.

Industrialising and marketing pork, poultry, pasta, dairy products, vegetarian cold cuts, animal food 
supplements, cold cuts  and pre-packaged meals, Aurora follows international quality standards  
using modern production processes. 

Cooperativa Central Aurora Alimentos
Town: Contagem / Supplemental Registration in Minas Gerais

Mesoregion: Metropolitan of Belo Horizonte

Contact: 31. 3328-7400

auroraalimentos@auroraalimentos.com.br

Site: www.auroraalimentos.com.br 
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CAlu

A Cooperativa Agropecuária Ltda de Uberlândia (Calu) foi fundada em 1962, dando início a 
uma história marcada pelo sucesso e reconhecida por diversos prêmios, como o Top of Mind 
em Uberlândia e Top of Quality da Ordem dos Parlamentares do Brasil. Com uma marca tradi-
cionalmente reconhecida pela produção de lácteos de qualidade, a cooperativa firmou-se no 
mercado do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, expandindo-se para outras regiões de Minas 
Gerais e Estados do Norte e Nordeste do Brasil, além do interior de Goiás.

Mais de 50 produtos lácteos integram o portfólio da Calu, como os queijos Minas nas versões 
Frescal e Padrão, mussarela, bebidas lácteas de vários sabores, leites longa vida (UHT), leite em 
pó e pasteurizado, manteiga e diversos tipos de requeijão.

Equipamentos de última geração garantem a qualidade dos produtos. O Leite Longa Vida é 
produzido nas versões integral e desnatado e recebe um tratamento térmico especial UHT 
(Ultra Hight Temperature), aquecido até 145°C por 3 segundos e resfriado rapidamente a fim de 
exterminar as bactérias e manter o alimento com qualidade perfeita para consumo. Em emba-
lagem asséptica impermeável ao ar, luz e germes, o produto mantém o sabor e suas qualidades 
nutritivas preservadas. Ao todo, a cooperativa produz quatro tipos de leite pasteurizado: des-
natado leve, VidaLat, Tipo C e Upitam. 

A Calu também atua no mercado de rações e suplementos minerais, sendo reconhecida pelo 
alto padrão de qualidade desses produtos. Além da industrialização de lácteos e rações, opera 
no setor de lojas agropecuárias, nas quais comercializa produtos agropecuários e veterinários, 
oferecendo ainda assistência veterinária e agronômica, por meio da Área de Desenvolvimento 
do Cooperado (DAC).

Cooperativa Agropecuária ltda - Calu
Cidade: Uberlândia

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contato: 34. 3233-6004 / calu@calu.com.br

Site: www.calu.com.br 
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The Cooperativa Agropecuária Ltda de Uberlândia (Calu) was founded in 1962 starting a story 
of success and recognition with premiums like Top of Mind in Uberlândia and Top of Quality of  
Ordem dos Parlamentares do Brasil (Association of Parliamentarians of Brazil). With a well- 
established brand name known for representing quality dairy products, the cooperative is well es-
tablished in the markets of Triângulo Mineiro and Alto Paranaíba, spreading to other regions of Minas 
Gerais and states in the North and North-east of Brazil as well as in the countryside of the state of Goiás. 

Over 50 dairy products make part of the offer of Calu such as the typical cheeses from Minas  
“Frescal” (curd cheese) and “Padrão”, mozzarella, milk-based beverages of different tastes, Long-life 
(UHT) milk, powdered and pasteurised milk, butter, and different types of cream cheese.

State of the art equipment warrant product quality. UHT milk (Leite Longa Vida; Long Life Milk), 
whole milk and skimmed, is produced  using UHT (Ultra High Temperature) treatment, heating it 
to 145 °C for three seconds to kill bacteria and then quickly cooling it down to guarantee perfect  
quality for consumption. Packaged in aseptic containers which block out air, light and germs, taste 
and nutritional qualities are maintained. The cooperative produces four types of pasteurised milk: 
semi-skimmed, ‘VidaLat’, ‘Tipo C’, and ‘Upitam’. 

Calu is also present in the market of feeds and mineral supplements, where it is recognised for the 
high quality standards of its products.  Apart from the dairy and feeds industry, Calu is also active 
in the sector of shops selling agriculture and veterinary supplies, where assistance in the field of  
agriculture and veterinary health care is provided by the Área de Desenvolvimento do Cooperado 
(DAC; Area for Member Development).

Cooperativa Agropecuária Ltda - Calu
Town: Uberlândia

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3233-6004 / calu@calu.com.br 

Site: www.calu.com.br  
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CAP

Fundada em 1994, a Cooperativa Agrícola de Pirapora (CAP) trabalha com a comercialização, 
por atacado, da produção de hortifrutigranjeiros dos seus cooperados. Para preservar as pro-
priedades das frutas, elas são devidamente embaladas e sua distribuição é feita em grandes 
centros urbanos.

Com um quadro de colaboradores que atuam em conjunto, desempenhando as atividades 
focados na otimização do funcionamento, a cooperativa possui um moderno e eficiente depar-
tamento comercial, que está atento às novas tendências, tendo em vista que o mercado é cada 
dia mais ágil. Assim, a cooperativa consegue atender às necessidades dos seus clientes.

A CAP conta com estrutura de armazenamento das frutas recebidas dos cooperados e platafor-
ma que facilita o carregamento dos produtos sobre o transporte. Para atingir os mais variados 
públicos, a cooperativa está presente no mercado com três marcas: FirstLine, Del Valle e CAP. 
Atualmente, as frutas comercializadas pela CAP são: uvas (Itália, Rubi, Benitaka e Niágara), ba-
nana prata, laranja (Lima, Baía, Pêra Rio) e tangerina Ponkan.

Cooperativa Agrícola de Pirapora - CAP
Cidade: Pirapora

Mesorregião: Norte de Minas

Contato: 38. 3741-2050 / cap@interpira.com.br
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Founded in 1994, Cooperativa Agrícola de Pirapora (CAP) markets, through wholesale, the produce 
of its member farmers. To guarantee the quality of the fruits, they are properly packaged. They are 
distributed from major towns.

The cooperative, has a dedicated staff which focuses on optimisation. This reflects in a  modern   
efficient and agile marketing department working as a committed team, constantly paying attention 
to new developments in the ever changing market.  Thus, the cooperative is able to attend to the 
needs of its clients.

CAP has storage facilities for the fruits of its members, equipped with a platform to ease unloading 
and loading. To attend a broad public, the cooperative has three brand names:  FirstLine, Del Valle 
e CAP. At present, fruits marketed by CAP are: grapes (Italia, Rubi, Benitaka e Niagara), bananas 
“Prata”, oranges (‘Lima’, Navel, ‘Pêra Rio’), tangerine, Ponkan.

Cooperativa Agrícola de Pirapora - CAP
Town: Pirapora

Mesoregion: Northern Minas Gerais State

Contact: 38. 3741-2050 / cap@interpira.com.br
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CAPAl

De um entreposto de queijo, implantado quando da sua fundação, em 1958, a Cooperativa 
Agropecuária de Araxá (Capal) foi se desenvolvendo e, atualmente, disponibiliza aos produto-
res rurais da região uma ampla estrutura de atendimento.

A cooperativa conta com seis unidades: a Matriz, onde funcionam a loja de produtos agrope-
cuários, escritórios e administração; os Armazéns Gerais, onde estão localizadas as fábricas de 
rações e suplementos minerais, silos graneleiros, galpões de café, loja de produtos agropecuá-
rios, entre outros; o Posto de Recepção de Leite, hoje arrendado à Cooperativa Central de Pro-
dutores Rurais de Minas Gerais (CCPR/MG), da qual a Capal e mais 30 cooperativas fazem parte; 
o Campo Experimental de Café, além das lojas de produtos agropecuários de Perdizes e Tapira.

Leite, café, milho e soja são os principais produtos da Capal, que investe na assistência técnica 
e gerencial aos seus cooperados, por meio da implementação de projetos como Educampo 
e Balde Cheio, buscando sempre a melhoria da qualidade e produtividade das propriedades 
assistidas. Além da CCPR/MG, a Capal é também filiada à Coccamig e à Federação dos Cafeicul-
tores do Cerrado. 

Cooperativa Agropecuária de Araxá ltda – Capal
Cidade: Araxá

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3691-5002 / capal@capal.com.br

Site: www.capal.com.br
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Starting as a cheese depot, in 1958, the Cooperativa Agropecuária de Araxá (Capal) grew into a what 
is now a an organisation offering a broad range of services to the farmers of the region.

The cooperative has six units: the headquarters, with a store of agricultural products, offices,  
administration; the Armazéns Gerais, which have feeds and mineral supplies factories, grain silos, 
coffee depots, a farm store and more; Milk Reception Facility, now leased to Cooperativa Central de 
Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR/MG),  of which Capal is one of the over thirty members; 
Campo Experimental de Café (Coffee research field), as well as farm stores in Perdizes and Tapira.

Milk, coffee, corn and soy are the main products of Capal. It invests in technical assistance for its 
members with projects like Educampo and Balde Cheio, always out for improvement of quality and 
productivity of the accompanied farms. Capal is not only member of CCPR/MG but also of Coccamig 
and Federação dos Cafeicultores do Cerrado. 

Cooperativa Agropecuária de Araxá Ltda – Capal
Town: Araxá

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3691-5002 / capal@capal.com.br

Site: www.capal.com.br
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CAPEbE

Presente no mercado desde 1963, a Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda (Capebe) 
fabrica deliciosos queijos, manteigas e leites. Atualmente, a cooperativa possui sete mil coope-
rados, aproximadamente 500 funcionários e filiais em seis cidades do Sul de Minas: Campo do 
Meio, Coqueiral, Cristais, Guapé, Ilicínea e Nepomuceno.

Um dos trabalhos mais importantes dentro da cooperativa é exercido no laticínio. Com um volu-
me de captação de 3,5 milhões de litros mensais, atuando em uma área de 57.000 km², a Capebe 
produz uma média de 200 litros de leite por dia e conta com mais de 550 cooperados. Além disso, 
a cooperativa recebe, em média, 700 mil sacas de milho e 700 mil sacas de café por ano.

Confira a descrição de alguns produtos da cooperativa: 

Queijo Mussarela 
Tipos: palito, nozinho, condimentado, aperitivo e com pimenta.
Capacidade de Produção: 75 toneladas mês.

Bebida láctea Fermentada 
Sabor:  morango e coco.
Capacidade de Produção: 60 mil litros/mês de cada sabor.

Queijo Minas Frescal
Capacidade de Produção: 2,5 toneladas mês.

leite uHT – Sachê
Capacidade de Produção: 2 milhões litros/mês.

Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança ltda – 
Capebe
Cidade: Boa Esperança

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3851-6470 / diretoria@capebe.org.br

Site: www.capebe.org.br
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On the market since 1963, Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda (Capebe) produces 
delicious cheese, butter and milk. At present, the cooperative has 7,000 members, approximately 
500 employees and branches in six towns in the South of Minas: Campo do Meio, Coqueiral, Cristais, 
Guapé, Ilicínea and Nepomuceno.

The cooperative’s main activity is in the field of dairy products. With an input of 3.5 million litres of 
milk per month and operating an area of 57,000 km², Capebe produces an average of 200 litres of 
milk per day and has over 550 members. Apart from that, the cooperative receives an average of 
700,000 bags (60 Kg) of corn and 700,000 bags (60 Kg) of coffee per year.

Some of the products of the cooperative are: 

Mozzarella 
Types: stick, nut, spicy, snack, peppered.
Production capacity: 75 tons per month.

Fermented Milk-based Beverage 
Taste: strawberry and coconut.
Production capacity: 60,000 litres per month per taste.

Queijo Minas Frescal (Minas Curd Cheese)
Production capacity: 2.5 tons per month.

UHT milk - bag
Production capacity: two million litres per month.

Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda –  
Capebe
Town: Boa Esperança

Mesoregion: Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3851-6470 / diretoria@capebe.org.br

Site: www.capebe.org.br
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CASMil

A Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda (Casmil) foi criada por produtores rurais, 
em 06 de fevereiro de 1949, com o objetivo de abrir os horizontes para o segmento em Passos.

Há mais de seis décadas, a Casmil oferece suporte aos produtores de diversos municípios da 
região, com sua fábrica de rações e sal mineralizado, dois postos de combustíveis, lojas de 
produtos agroveterinários e um departamento técnico que trabalha com foco no aumento da 
produtividade e qualidade do leite produzido pelos cooperados.

As mudanças no mercado globalizado e nacional criaram um novo cenário para o setor, com 
reflexos no perfil do quadro de associados, composto, atualmente, em sua quase totalidade, 
por pequenos e microprodutores. Isso eleva a importância da Casmil, não só como balizadora 
do preço do leite na região, mas como uma organização que dá sustentabilidade ao agronegó-
cio nas pequenas propriedades.

Com foco no mercado mais exigente, lançou em 2008 uma nova marca de produtos lácteos,  
Milklar. O portfólio é composto por itens como requeijão cremoso, bebidas lácteas, queijo  
Minas (padrão e frescal), ricota, doce de leite e manteiga, com distribuição realizada principal-
mente em São Paulo e Minas Gerais.

Queijo Minas Padrão – Um queijo mais curado, firme e muito saboroso. Vai bem puro, com 
azeite de oliva e em sanduíches.

Bebida láctea Fermentada – Sabor Ameixa – As propriedades da ameixa são o segredo do 
sucesso do produto.

Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro ltda – 
Casmil
Cidade: Passos

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3529-8700 / casmil@casmil.com.br

Site: www.casmil.com.br
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The Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda (Casmil) was founded by farmers on 6  
February 1949, with the aim of opening new horizons for the sector in Passos.

For more than six decades, Casmil offers support to farmers from the different municipalities in the 
region with its feed and mineralised salt factory, two petrol stations, agro-veterinary shops and a 
technical department which focuses on raising productivity and quality of the milk produced by the 
members of the cooperative. 

Changes in the national an international marked resulted in a new scenario for the sector reflect-
ing on the profile of the members, which at present are small and micro farmers. This raises the  
importance of Casmil, not only for lowering milk prices in the region, but also as an organisation that 
makes agribusiness sustainable on small properties.

Focussing on a more demanding market, in 2008 it launched the new brand for dairy products, 
Milklar. The product line includes cream-cheese, milk-based beverages, Minas type cheeses  “padrão” 
and “frescal” (curd cheese), ricotta, soft caramel and butter. They are distributed mainly in São Paulo 
and Minas Gerais.

Queijo Minas Padrão - A tasteful, more cured and firm cheese. Well appreciated, alone, with olive-oil 
and on sandwiches.

Bebida Láctea Fermentada – Sabor Ameixa (Fermented Milk-based Beverage - Plum Flavour) - the 
characteristics of plums are the secret of the success of this product.

Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda – 
Casmil
Town: Passos

Mesoregion:  Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3529-8700 / casmil@casmil.com.br

Site: www.casmil.com.br
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CCPr/MG 

Em seus mais de 60 anos, a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR/
MG) sempre caminhou em sintonia com os princípios cooperativistas, oferecendo qualidade e 
confiança aos consumidores. Tudo isso contribuiu para que se transformasse na maior coo-
perativa central de leite do país, formada por 6.500 cooperados reunidos em 31 cooperativas 
singulares distribuídas pelos Estados de Minas Gerais e Goiás. 

A fábrica de rações, localizada em Contagem (MG), é outro ramo de negócios da CCPR/MG. 
No local são produzidas rações para bovinos, equinos, suínos e aves. A cooperativa também 
possui 15 armazéns para venda de produtos agroveterinários, sendo um localizado em Belo 
Horizonte e os demais espalhados por Minas Gerais. 

O leite captado nas fazendas segue para as cinco fábricas da Itambé, onde é processado e 
transformado em mais de 100 produtos diferentes. A CCPR acredita e confia no trabalho dos 
seus cooperados, por isso está sempre atenta para oferecer os melhores produtos e serviços 
para sua propriedade, com objetivo de subsidiar o crescimento com qualidade e rentabilidade 
de cada produtor. 

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas 
Gerais ltda / CCPR/MG 
Cidade: Belo Horizonte

Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte

Contatos: 31. 3249-3820 / ccpr@ccpr.com.br

Site: www.ccprmg.com.br 
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During its 60 years of existence, the Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas 
Gerais (CCPR/MG), has always followed the principles of cooperative movements, offering  
quality and confidence to customers. This contributed to turning it into the biggest umbrella milk- 
cooperative of the country. It has a total of 6,500 members in its 31 member cooperatives which are 
spread out evenly over the states of  Minas Gerais e Goiás. 

CCPR/MG is also active in the business of compound feeds for cattle, horses, pigs and  
poultry, with its feeds factory in Contagem (MG).  The cooperative also has 15 stores which sell  
agro-veterinarian products. One of them is in Belo Horizonte, the others are spread over Minas Gerais. 

Milk produced by the members is taken to the five diary plants of Itambé where it is processed into 
more than 100 different dairy products. The CCPR/MG believes and trusts in the work  of its members, 
so its always attentive to offer the best products and services for your property, in orther to support 
growth with quality and profitability of each producer. 

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas 
Gerais Ltda / CCPR/MG 
Town: Belo Horizonte

Mesoregion: Metropolitan of Belo Horizonte

Contact: 31. 3249-3820 / ccpr@ccpr.com.br

Site: ccprmg.com.br
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CEMil

Fundada na cidade de Campo Belo em 1993, a Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda 
(Cemil) começou suas atividades com a produção de queijos, iogurte, requeijão cremoso e lei-
te longa vida. Em 1997, iniciou a implantação do parque industrial em Patos de Minas, para 
onde transferiu as suas atividades em 1999. Em 2002 e 2003, a cooperativa exportou alguns  
contêineres de leite para a China, mas foi em 2007 que aconteceu o grande marco da sua his-
tória: a mudança da embalagem do leite longa vida para a SIG Combibloc. A iniciativa revolucio-
nou o mercado de laticínios no Brasil, contribuindo para a ascensão de uma nova empresa de 
embalagens, que hoje, inclusive, já atende a uma fatia de, aproximadamente, 20% do mercado.

Atualmente, o quadro de associados é composto pelas seguintes entidades: Cooperativa Mista 
Agropecuária de Dores do Indaiá Ltda (Comadi), Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda 
(Coopa), Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda (Coopervap) e Cooperativa Mista 
Agropecuária de Patos de Minas Ltda (Coopatos). Juntas, elas congregam mais de sete mil pro-
dutores rurais.

A busca constante pela melhoria da qualidade dos serviços prestados contribuiu para que a 
Cemil se destacasse no mercado entre as marcas mais vendidas do país, com distribuição de 
produtos em 19 Estados brasileiros, posicionando-se em quarto lugar no ranking das empresas 
líderes em vendas de produtos aromatizados de 200ml e em sétimo lugar entre as empresas 
líderes em vendas de produtos longa vida de 1 litro. Sempre em busca de novidades, a coope-
rativa acaba de lançar o Capuccino Ice, que mescla o gosto irresistível do chocolate à energia 
do café, de maneira prática para o consumidor.

Cooperativa Central Mineira de laticínios ltda –  
Cemil
Cidade: Patos de Minas

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3818-1300 / joao.bosco@cemil.com.br

Site: www.cemil.com.br 
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Founded in the town of Campo Belo in 1993, the Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda  
(Cemil; Dairy Centre Cooperative of Minas) initially produced cheese, cream-cheese and long life 
milk. In 1997, the construction of an industrial complex was started in Patos de Minas, to where  
production was moved in 1999. In 2002 and 2003, the cooperative exported a few containers 
with milk to China, but it was in 2007 that a big milestone was reached by changing long life milk  
packaging to SIG  Combibloc. This initiative revolutionised the Brazilian dairy market, and contributed 
to the rise of a new packaging company which now has a market-share of approximately 20%.

At present, Cemil has the following members: Cooperativa Mista Agropecuária de Dores do Indaiá 
Ltda (Comadi), Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda (Coopa), Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Paracatu Ltda (Coopervap) and Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda 
(Coopatos). Together they have more than seven thousand farmers.

The continuous search for quality improvement of provided services contributed to Cemil standing 
out among the best sold brands of the country, distributing products in 19 states. It is situated at a 
fourth position for sales of flavoured 200ml products and at a seventh position for sales of one litre 
UHT products. Always looking for novelties, the cooperative launched Capuccino Ice which joins the 
irresistible taste of chocolate with the energy of coffee, in a practical way for the consumer.

Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda – Cemil
Town: Patos de Minas

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3818-1300 / joao.bosco@cemil.com.br

Site: www.cemil.com.br 
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CErtriM

A Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo Mineiro Ltda (Certrim) foi fundada em 18 
de janeiro de 1966, por um grupo de 25 produtores rurais, que deram início à implantação da 
eletrificação rural no município de Uberaba e cidades vizinhas. Depois de duas décadas de 
muito trabalho, a cooperativa deixou os serviços de eletrificação, que foram assumidos pela 
Cemig, e direcionou suas atividades para a produção rural. A Certrim se tornou uma coopera-
tiva modelo na região e sua sede está localizada em Uberaba.

Com filiais nas cidades de Frutal, Conceição das Alagoas, Campo Florido, Veríssimo, Pirajuba 
e Perdizes, conta hoje com mais de cinco mil associados, finalizando o ano de 2014 com 115 
colaboradores efetivos e 30 terceirizados.

Além de lojas de insumos, possui um armazém com capacidade para 53 mil toneladas de grãos 
e outro de seis mil toneladas para armazenagem de milho, sendo ambos estratégicos para 
fomentar os negócios da cooperativa, bem como para fortalecer o ideal cooperativista. A nova 
fábrica de rações começou a operar em 2013, produzindo rações balanceadas e de alta quali-
dade para alimentação de aves, bovinos, suínos, equinos e ovinos. Abaixo, alguns produtos do 
portfólio de rações:

• Ração Aves; 
• Ração Bovinos; 
• Suínos; 
• Ovinos;
• Suplementos; 
• Grãos.

Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo  
Mineiro ltda – Certrim
Cidade: Uberaba

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3319-4900 / certrim@certrim.com.br

Site: www.certrim.com.br
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Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo Mineiro Ltda (Certrim) was founded on 18 March 
1966, by a group of 25 farmers who started the electrification of the countryside of the municipality 
of Uberaba and of neighbouring towns. After two decades of much, hard work, the cooperative  
transferred the electrification to Cemig and focussed its activities on rural production. Cetrim has 
turned into a model cooperative in the region of Uberaba where it has its headquarters.

With branches in the towns of Frutal, Conceição das Alagoas, Campo Florido, Veríssimo, Pirajuba 
and Perdizes, it now has more than five thousand members and by the end of 2014, it had 115 direct 
employees and 30 contract employees,

Apart from agricultural inputs stores, the cooperative has a granary with a capacity of 53,000 tons 
for storing grain and another one of 6,000 tons for storing corn. Both have strategic importance  
because they boost the business of the cooperative, and also reinforce the cooperative ideal. The new 
feed factory started operations in 2013, producing high quality balanced feeds for poultry, cows, pigs, 
horses and sheep. Below are some examples from the feeds product line.

• Poultry Feed;
• Cow Feed;
• Pig;
• Sheep;
• Supplements; 
• Grains.

Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo  
Mineiro Ltda – Certrim
Town: Uberaba

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3319-4900 / certrim@certrim.com.br

Site: www.certrim.com.br
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CoAPEriodoCE

Fundada em 1959, a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce (Coaperiodoce) sempre teve 
foco na pecuária leiteira. Com três anos de fundação, a fábrica ficou pronta e, em abril de 1962, 
começou a entregar leite na carrocinha para a comunidade. Para atender a todas as demandas, 
a cooperativa teve que ampliar seu espaço e, em 1968, o leite passou da carrocinha para o leite 
empacotado. Pouco tempo depois, foram criados postos de recepção. Em 1974, foi construída 
a fábrica de iogurte, doce de leite e requeijão em barra.

Em 1977, a fábrica foi ampliada e passou a produzir também mussarela, queijo minas padrão, 
requeijão cremoso e queijo minas frescal. Além disso, a produção de manteiga em lata passou 
de 300 kg/dia para 3 mil kg/dia. Na década de 80, a usina foi novamente ampliada e a coope-
rativa comprou um frigorífico. Tempos depois ele foi vendido e a Coaperiodoce voltou a atuar 
exclusivamente na pecuária leiteira. Foi construída uma nova fábrica de queijos com produção 
de 100 mil kg/dia. A década de 90 foi marcada pelo avanço tecnológico da indústria e o cresci-
mento da linha de produtos.

Atualmente, a Coaperiodoce, agora sem indústria, confirma sua vocação de alavancar o desen-
volvimento da atividade de seus associados: a produção de leite. A sólida parceria com os co-
operados, parceiros, clientes e a tradição de oferecer qualidade, fez com que a cooperativa se 
transformasse em uma das cinco principais empresas do Brasil no setor alimentício, que reúne 
mais de 43 mil empresas em todo o país. Além disso, também foi considerada pela Revista Istoé 
Dinheiro uma das melhores empresas dos setores financeiro e social do Brasil.

Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce ltda – 
Coaperiodoce
Cidade: Governador Valadares

Mesorregião: Vale do Rio Doce

Contatos: 33. 3202-8300 / coaperiodoce@wkve.com.br

Site: http://cooperativa.coop.br
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Founded in 1959, Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce (Coaperiodoce) has always focussed on 
dairy farming. Three years after its foundation, the factory was ready and in April 1962, milk delivery 
to the community by cart was started. To attend to all demands, the cooperative had to broaden 
is range and in 1968, milk started to be offered packaged rather than from the cart. Little later,  
reception facilities were set up. In  1974 a yoghurt, caramelised milk and ‘requeijão em barra’ factory 
was built.

In 1977, the factory was expanded and mozzarella, minas padrão cheese, requeijão cremoso  
(cream-cheese) and queijo minas frescal, (curd cheese) were added to the product line. Also did 
the production of tinned butter go from 300kg/day to 3,000kg/day. In the eighties, the plant was 
expanded once more and the cooperative bought a meat packaging plant. Later on it was sold and 
Coaperiodoce went back to limiting itself to dairy farming. A new cheese plant, with a capacity of 
100,000kg/day, was built. The nineties were marked by a technological innovation of the industry and 
an increase of the product line.

At present, Coaperiodoce, now without industry, vouches its orientation towards leveraging the  
development of its members’ activities: milk production. The firm bond with its members, partners, 
clients and a culture of offering quality resulted in the cooperative becoming one of the five most 
important food sector companies of Brazil, consisting of 43,000 companies in the whole country. 
Apart from that, Revista Istoé Dinheiro (Istoé Money Magazine) considered it to be one of the best 
companies in the financial and social sectors of Brazil.

Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce Ltda – 
Coaperiodoce
Town: Governador Valadares

Mesoregion: Vale do Rio Doce

Contact: 33. 3202-8300 / coaperiodoce@wkve.com.br

Site: http://cooperativa.coop.br
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CoGrAn

Em plena atividade no município mineiro de Pará de Minas, a Cooperativa dos Granjeiros do 
Oeste de Minas Ltda (Cogran) foi fundada em 1980 para atuar no ramo alimentício. Atualmen-
te, está posicionada entre as maiores empresas de alimentos (frangos e derivados) do Estado. 
Sua história é marcada, principalmente, pelo empreendedorismo de avicultores que sempre 
acreditaram no potencial da atividade e na união da classe em torno de uma causa comum.

Com mais de 500 funcionários diretos e indiretos, a Cogran mantém três unidades industriais 
e centros de distribuição espalhados por todo o Brasil. Tem seus produtos colocados em diver-
sos mercados, abrangendo a região Sudeste e Nordeste do país. A cooperativa também cres-
ceu com investimentos no moderno abatedouro instalado às margens da BR 262, na Fábrica 
de Premix - que desenvolve nutrição de altíssima qualidade para aves, suínos e bovinos - e com 
o Armazém Cogran, especializado na comercialização de medicamentos, vacinas e insumos.

A Cogran também está investindo na construção de uma unidade industrial de processamento 
de carne suína, para acompanhar o desenvolvimento desse polo na região. A unidade está sen-
do montada às margens da BR 262 e nesse empreendimento serão produzidos derivados de 
carne suína, como bacon, linguiça toscana e calabresa. Produtos como picanha, pernil, lombo, 
filezinho e costela também serão industrializados com o mesmo padrão de qualidade. Cortes 
resfriados e congelados como filé de peito, peito, coxa e sobrecoxa, asa e miúdos, além de 
frangos inteiros, fazem parte do catálogo de produtos oferecidos pela Cogran.

Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas ltda – 
Cogran
Cidade: Pará de Minas

Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte 

Contatos: 37. 3236-5566 / presidencia@cogran.com.br

Site: www.cogran.com.br
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Active in the municipality of Pará de Minas, Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda  
(Cogran) was founded in 1980 to be active in the food sector. At present it ranks among the biggest 
food companies (chicken and derivatives) of the state of Minas Gerais. Its history is marked mainly by 
the entrepreneurship of poultry farmers which always have believed in the potential of the business 
and in uniting the sector in a common cause. 

Cogran has more than 500 employees, direct and indirect, three plants and distribution sites spread 
all over Brazil. Its products are offered at several markets in the South-east and North-east of the 
country. The cooperative also grew because it invested in a modern slaughterhouse at the side of 
highway BR 262; in Fábrica de Premix, which develops high quality nutrition for birds, pigs and cows 
and in Armazém Cogran, specialised in selling medicines, vaccines and agricultural inputs.

Cogran is also investing in the construction of a pork processing plant in order to follow the trends in 
this field in the region. The plant is being set up at the side of highway BR 262 and it will produce pork 
derivatives such as bacon, “toscana” sausage and “calabresa” sausage (Brasilian type of peperoni).  
Products like cap-of-rump, ham, loin, tenderloin and spare-ribs are also processed with the same 
quality standard. Refrigerated and frozen cuts like breast fillet, beast, drumsticks and thighs, wings 
and offal, as well as whole chickens, are part of the product catalogue offered by Cogran.

Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda – 
Cogran
Town: Pará de Minas

Mesoregion: Metropolitan of Belo Horizonte

Contact: 37. 3236-5566 / presidencia@cogran.com.br

Site: www.cogran.com.br
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ConAP

Fundada em 1991, a Cooperativa Nacional de Apicultura (Conap) possui mais de 200 coopera-
dos nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia e Rio 
Grande do Sul. Por sempre adotar práticas de excelência na produção, se tornou referência 
mundial em derivados apícolas.

A Conap industrializa e comercializa produtos apícolas, que são rigorosamente submetidos aos 
controles de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, com propriedades preser-
vadas, garantindo diversos benefícios à saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico, 
auxílio no processo da digestão e do funcionamento intestinal.

Além de atender ao mercado interno, a cooperativa também exporta seus produtos para os 
mercados mais exigentes do mundo, como Japão, Bélgica e Espanha, sem abrir mão dos mes-
mos padrões de alta qualidade. O Mel Conap é produzido com o néctar de diferentes flores e 
contém proteínas e sais minerais como potássio e magnésio. O produto é considerado antis-
séptico, antioxidante, antirreumático, bactericida, diurético, digestivo, expectorante e calmante.

Além do Mel Puro, a cooperativa também comercializa produtos como: mel com extrato de 
própolis em sabores variados; mel com geleia real; mel composto; mel em sachê; extrato de 
própolis; extrato aquoso de própolis; Geleia Real liofilizada, pólen apícola desidratado, extrato 
seco de própolis e Bio Trio (Geleia Real + pólen + própolis); e pólen apícola desidratado.

Cooperativa Nacional de Apicultura ltda – Conap
Cidade: Nova Lima

Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte

Contatos: 31. 3581-8555 / atendimento@conap.coop.br

Site: www.conapis.com.br
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Founded in 1991, Cooperativa Nacional de Apicultura (Conap) has more than 200 members in the 
states of Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia and Rio Grande 
do Sul. By always adopting best practices in production, Conap turned into a world reference for 
apiculture products.

Conap processes and markets apiculture products, which rigorously undergo the quality control as 
set out by the Secretary of Agriculture, preserving properties and health benefits like boosting the 
immune-system, helping digestion and intestinal functioning.

The cooperative doesn’t only attend the domestic market but also exports to the most  
demanding markets such as Japan, Belgium and Spain, while maintaining its high quality standards. 
Mel Conap (Conap Honey) is produced from the nectar of different flowers and contains proteins 
and mineral salts like potassium and magnesium. It is considered to be antiseptic, antioxidant,  
anti-rheumatic, bactericide, diuretic, digestive, expectorant and sedative.

Apart from pure honey, the cooperative also markets products like: honey with propolis extract in 
several flavours, honey with royal jelly, blended honey, honey in sachet, propolis extract, aqueous 
propolis extract,  freeze-dried royal jelly,  dehydrated apicultural pollen, dry propolis extract and Bio 
Trio (royal jelly + pollen + propolis).

Cooperativa Nacional de Apicultura Ltda – Conap
Town: Nova Lima

Mesoregion: Metropolitan of Belo Horizonte

Contacts: 31. 3581-8555 / atendimento@conap.coop.br

Site: www.conapis.com.br
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No ano de 1961, um grupo de produtores buscou um caminho para aumentar sua produção e 
melhorar a qualidade dos produtos. A partir daí, surgiu a Cooperativa Agropecuária de Patrocínio 
Ltda (Coopa), com o objetivo de repassar insumos e produtos agropecuários para os sócios.  

Em dezembro de 1961, a diretoria alugou um imóvel em Patrocínio (MG), porém a ideia era 
adquirir a sede própria e ampliar o atendimento com armazém e bomba de gasolina. Então, 
trabalharam com o propósito de alcançar essa meta. Na década de 70, a cooperativa passou a 
funcionar em sede própria, adquirida através de financiamento. 

A partir de 1990, vieram as construções do Laticínio Coopa, da fábrica de Nutrição Animal e tam-
bém foi realizada a transferência do Posto, da loja agroveterinária, do supermercado e da ad-
ministração para sede atual. Além disso, foram abertas mais uma loja e um supermercado em 
Coromandel, uma loja agrícola em Patrocínio, uma agroveterinária em Serra do Salitre e outra 
em Ibiá.     

O fruto do trabalho desenvolvido é mensurado quando se constata que a Coopa está entre as 50 
maiores cooperativas de Minas Gerais e entre as 20 maiores do ramo do agronegócio estadual, 
segundo o ranking do Anuário do Cooperativismo Mineiro produzido pelo Sistema Ocemg. Atual-
mente, a Coopa possui supermercados, postos de gasolina, lojas de conveniência e agroveterinária.

A cooperativa tem sede em Patrocínio e filiais em Serra do Salitre, Coromandel e Ibiá. Atua em 
14 municípios da Região do Alto Paranaíba, atendendo a 2.904 associados, com 470 colabora-
dores e um faturamento bruto anual de R$ 354.778.943,75.

Cooperativa Agropecuária de Patrocínio ltda –  
Coopa
Cidade: Patrocínio

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3515-7300 / comunicacao@coopa.coop.br

Site: www.coopa.coop.br

CooPA
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In the year 1961, a group of farmers was looking for a way to raise production and improve the  
quality of their products.  That is how Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda (Coopa), started 
with the goal of passing inputs and farm products for its members.  

In December 1961, the board of directors rented a place in Patrocínio (MG) even though the idea was, 
to acquire its own headquarters and expand its service with a store and petrol pump. So they started 
working to reach this goal. In the seventies, the cooperative moved to its own headquarters, acquired 
through financing. 

From 1990, came the construction of Laticínio Coopa, the factory Nutrição Animal, and also the 
transfer of the petrol station, the agro-veterinarian store, the supermarket and the administration, 
to the new headquarters. Also were opened another store and a supermarket in Coromandel, a farm 
store in Patrocínio, an agro-veterinary establishment in Serra do Salitre and another one in Ibiá.     

The result of this work is best seen in the fact that Coopa is among the 50 biggest cooperatives 
of Minas Gerais and among the 20 biggest in the agribusiness in this state, according to Anuário 
do Cooperativismo Mineiro (Annual-report of Cooperative-movement in Minas Gerais) issued by 
Sistema Ocemg. At present Coopa owns supermarkets, petrol stations, convenience stores and an 
agro-veterinary establishment.

The cooperative is headquartered in Patrocínio and affiliates in Serra do Salitre, Coromandel 
and Ibiá. Present in 14 municipalities of Alto Paranaíba region, attends 2,904 members and 470  
employees, it has an income of R$ 354,778,943.75.

Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda – Coopa
Town: Patrocínio

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3515-7300 / comunicacao@coopa.coop.br

Site: www.coopa.coop.br
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CooPAdAP

A Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba (Coopadap) foi constituída em 28 de setembro 
de 1994, na cidade de São Gotardo. Formada por produtores rurais, a cooperativa comercializa 
tudo o que é produzido pelos cooperados e presta serviços de recebimento, armazenagem, 
assistência técnica e beneficiamento. Além disso, também está em busca constante de aprimo-
ramento dos serviços prestados a fim de atender seu público cada vez melhor. 

A Coopadap atua na comercialização de produtos agrícolas, revenda de insumos, produção de 
semente de soja e trigo, soja não-transgênica para consumo humano e beneficiamento de ce-
noura. O departamento de insumos, integrado ao departamento técnico, mediante recomen-
dação de profissionais, distribui aos associados insumos agrícolas como fertilizantes, defensi-
vos agrícolas, sementes e embalagens, além de outros que servem para viabilizar a produção 
e qualidade com baixo custo.

Os campos de sementes da Coopadap são produzidos pelos produtores da região do Alto Para-
naíba, que possui aproximadamente 1.100 metros de altitude. A colheita é feita com máquinas 
de sistema trilha axial, sendo as lavouras conduzidas com um rigoroso acompanhamento téc-
nico (sanidade e pureza varietal), visando sementes de alto vigor e padrão genético. Além disso, 
a cooperativa tem parcerias com a Embrapa CNPT, Coodetec, Epamig e Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), o que contribui para um trabalho realizado com muita qualidade e eficiência.

Cooperativa Agropecuária do Alto do Paranaíba –  
Coopadap
Cidade: São Gotardo

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3616-1200 / coopadap@coopadap.com.br

Site: www.coopadap.com.br 
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Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba (Coopadap) was founded on 28 September 1994, in the 
town of São Gotardo. As a farmers cooperative it markets the produce of its members and provides 
services of receiving and storing goods, technical assistance and beneficiation. The cooperative is also 
in constantly improving its services in order to attend its public ever better. 

Coopadap is active in marketing agricultural products, resale of agricultural inputs, production 
of soy and wheat seeds, non-transgenic soy for human consumption and beneficiation of carrots.  
The agricultural inputs department together with the technical department, facilitate production and 
quality at low cost by distributing agricultural inputs like fertilisers, pesticides, seeds, packaging, etc., 
on professional recommendation.

The seeds fields are produced by farmers from the region of Alto Paranaíba, located at an altitude 
of approximately 1.100 meters. Harvesting is done with equipment using a system of axial rails and 
production is rigorously monitored on health and varietal purity, in order to obtain seeds that are 
vigorous meet genetic standards. Moreover, the cooperative has partnerships with Embrapa CNPT, 
Coodetec, Epamig and the Universidade Federal de Viçosa (UFV), what contributes to high quality and 
efficiency. 

Cooperativa Agropecuária do Alto do Paranaíba –  
Coopadap
Town: São Gotardo

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3616-1200 / coopadap@coopadap.com.br

Site: www.coopadap.com.br 
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CooPAtoS

Criada em 1957, a Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas (Coopatos) vem contri-
buindo há mais de meio século na administração dos negócios de seus cooperados. Conside-
rada uma das principais cooperativas do país, está localizada na maior bacia leiteira da região 
Sudeste do Brasil e tem sua história pautada no respeito ao cliente e na qualidade dos serviços 
prestados. Entre as principais atividades estão a recepção, o beneficiamento, a industrialização 
e a comercialização do leite produzido por seus cooperados, assim como o fornecimento de 
insumos, de bens de consumo, de equipamentos e de assistência técnica veterinária e agronô-
mica. A cooperativa gera mais de 400 empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos.

Tendo o leite como a sua principal matéria-prima, a Coopatos produz uma imensa variedade 
de produtos lácteos de altíssima qualidade. O seu mix é composto por leites, queijos, requei-
jão, manteigas, doces, iogurtes, bebidas lácteas e coalhadas. A família, contudo, não para de 
crescer. Buscando acompanhar as principais inovações do mercado de lácteos e as demandas 
dos próprios consumidores, a cooperativa está sempre investindo em lançamentos e na mo-
dernização da sua indústria.

Em 2014, sagrou-se campeã do Prêmio Cooperativa do Ano - categoria Fidelidade, em uma ini-
ciativa da Organização das Cooperativas do Brasileiras (OCB) em parceria com a Revista Globo 
Rural, da Editora Globo, com o projeto Semana Coopatos. 

Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas 
ltda – Coopatos
Cidade: Patos de Minas

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3818-8000/ coopatos@coopatos.com.br

Site: www.coopatos.com.br
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Founded in 1957, Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas (Coopatos), since more than 
half a century, is contributing to the business administration of its members. It is considered one of 
the most important cooperatives of the country, located in the biggest milk production region of the 
South-east of Brazil and has a history of client respect and providing quality service.  Among its main 
activities are, receiving, processing, industrialising and marketing the milk produced by its members 
as well as providing agricultural inputs, consumer goods, equipment and technical assistance in the 
area of veterinary and agriculture. The cooperative provides more than 400 direct jobs and about 
10,000 indirect jobs.

Having milk as its main raw material, Coopatos produces an immense variety of dairy products of 
the highest quality. It offers a mix of types of milk, cheese, cream-cheese, butter, sweets, yoghurt, 
milk-based beverages and ‘coalhada’ (curd, quark). Moreover, the product suite continues to grow. 
On the watch to follow the main innovations in the dairy market and the demands of consumers, the 
cooperative is constantly investing in offering new products and modernising its industry.

In 2014 it became champion of Prêmio Cooperativa do Ano (Cooperative of the Year Prize) - in the 
category Fidelidade (Fidelity), in an initiative of Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) in 
partnership with the magazine Revista Globo Rural, of Editora Globo (Globo Publisher), with the  
project Semana Coopatos (Coopatos Week). 

Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas 
Ltda – Coopatos
Town: Patos de Minas

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3818-8000/ coopatos@coopatos.com.br

Site: www.coopatos.com.br
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CooPEAvi

A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) está no mercado desde 1964, quando 
surgiu para viabilizar a atividade avícola em Santa Maria de Jetibá (ES). Começou suas ativida-
des na cadeia da avicultura de postura e diversificou para as demais áreas do agronegócio, 
como cafeicultura, horticultura, pecuária e nutrição animal. 

Atualmente, mais de 10 mil famílias, em sua maioria pequenos produtores, estão ligadas à 
Coopeavi. A cooperativa atua com uma organização facilitadora para viabilizar a produção no 
campo. Atuante em todo o ciclo produtivo, com consultoria técnica e comercialização de cafés 
e ovos, oferece condições diferenciadas ao produtor em suas 18 lojas de produtos e insumos 
agropecuários, espalhadas pelo Espírito Santo e Leste de Minas Gerais.

Os ovos produzidos nas montanhas capixabas são distribuídos para Estados vizinhos (Bahia, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro). Além de todo o controle sanitário e classificação feito pela  
cooperativa, os ovos possuem um diferencial muito peculiar: a rastreabilidade do produto, 
oferecendo ao consumidor a possibilidade de conhecer a história da família produtora, sua 
propriedade e a data de validade do ovo comercializado.

A Coopeavi também disponibiliza ao mercado rações ensacadas de alta qualidade para di-
versos animais, como aves (corte e postura), bovinos (corte e leite), suínos, equinos, coelhos, 
codornas e também sal mineral.

Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – Coopeavi
Cidade: Caratinga / Registro Suplementar em Minas Gerais

Mesorregião: Vale do Rio Doce

Contatos: 27. 3263-4750 / coopeavi@coopeavi.coop.br

 Site: www.coopeavi.coop.br
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Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) is present on the market since 1964, when it was 
set up to facilitate the poultry industry in Santa Maria de Jetibá (ES). It started with egg production and 
diversified its activities to other sectors of the agribusiness like coffee, horticulture, livestock and animal 
feed. 

At present, more than 10,000 families, mostly small farmers, are member of Coopeavi. The cooperative 
works as an organisation which facilitates, enable production in the countryside.  Being active in the 
whole production cycle, with technical counselling and marketing of coffee and eggs, it offers favourable 
conditions to the farmers with its 18 shops for farm products and agricultural inputs, which are 
spread over Espírito Santo and the East of Minas Gerais.

The eggs produced in the Capixaba mountains (mountains of Espírito Santo) are distributed to  
neighbouring states (Bahia, Minas Gerais and Rio de Janeiro). Apart from hygiene control and  
classification by the cooperative, the eggs have a very special feature, they are traceable. This gives the 
consumer the possibility to know the history of the producing family, its farm and best before date of 
the eggs on sale.

Coopeavi also markets high quality packaged feeds for several kinds of animals such as poultry 
(broiler and egg-laying), cattle (slaughter and dairy), pigs, horses, rabbits and quails as well as  
mineral salt. 

Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – Coopeavi
Town: Caratinga / Suplemental Registration in  Minas Gerais 

Mesoregion: Vale do Rio Doce

Contact: 27. 3263-4750 / coopeavi@coopeavi.coop.br

Site: www.coopeavi.coop.br



46

CooPErboM

A Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda (Cooperbom) foi fundada em 
1980. Localizada em Bom Sucesso, no Campo das Vertentes, atende a aproximadamente dois 
mil cooperados da região e conta com 13 filiais, sendo sete lojas de produtos agropecuários 
nas cidades de Nazareno, Ibituruna, Conceição da Barra de Minas, Mercês de Água Limpa, Ma-
chados, São Tiago e Bom Sucesso, sendo que nas duas últimas possui loja específica de peças e 
implementos agrícolas, além de postos de combustíveis. Conta ainda com um posto de resfria-
mento de leite cru, moderno e adequado aos padrões do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), um laticínio, um departamento para recepção, beneficiamento, rebe-
neficiamento, classificação e comercialização de café e uma moderna e automatizada fábrica 
de rações.        
                             
A Cooperbom tem escritório central, loja matriz e Centro de Distribuição em Bom Sucesso-MG 
e atua principalmente nas regiões de Santo Antônio do Amparo, Lavras, Ibituruna, Itutinga, 
Itumirim, luminárias, Carrancas, Nazareno, Conceição da Barra, São João Del Rei, São Tiago, 
Oliveira, Passa Tempo, Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada, Carmópolis de Minas, entre outras.  

O histórico da cooperativa, com 35 anos, é marcado pela dedicação aos negócios agropecuá-
rios com eficiência em gestão, transparência, visão estratégica e principalmente por seu com-
prometimento fundado nas premissas da responsabilidade econômica, social, ambiental e éti-
ca nas relações interpessoais.

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom  
Sucesso ltda – Cooperbom
Cidade: Bom Sucesso

Mesorregião: Oeste de Minas

Contatos: 35. 3841-1201

cooperbom@cooperbombs.com.br

Site: www.cooperbombs.com.br
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Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda (Cooperbom) was founded in 1980.  
It is located in Bom Sucesso, in Campo das Vertentes and attends approximately two thousand  
members in the region. It has 13 branches, of which seven are farm stores in the towns of  
Nazareno, Ibituruna, Conceição da Barra de Minas, Mercês de Água Limpa, Machados, São Tiago and 
Bom Sucesso, last two of which have a farming supplies store as well as petrol stations. It also has a 
modern cooling installation for raw milk, which meets the standards of the Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), a dairy plant, facilities for receiving, beneficiation, re-beneficiation, 
classification and selling coffee and a modern automated feed plant.       
                              
Cooperbom has its head office, main store and distribution centre in Bom Sucesso-MG and mainly is 
active, in the regions of Santo Antônio do Amparo, Lavras, Ibituruna, Itutinga, Itumirim, luminárias, 
Carrancas, Nazareno, Conceição da Barra, São João Del Rei, São Tiago, Oliveira, Passa Tempo, Entre 
Rios de Minas, Lagoa Dourada, Carmópolis de Minas, etc.                          

The 35 years history of the cooperative is marked by dedication to the farming business with efficient 
management, transparency, strategic vision, and especially for its commitments, founded on economic, 
social and environmental responsibility as well as ethics towards interpersonal relationships. 

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso 
Ltda – Cooperbom
Town: Bom Sucesso

Mesoregion: Western Minas Gerais State

Contact: 35. 3841-1201 

cooperbom@cooperbombs.com.br

Site: www.cooperbombs.com.br
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CooPErCAM

Fundada em dezembro de 1980, a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo 
do Meio Ltda (Coopercam) é constituída por produtores rurais de café, leite e outros produtos 
agrícolas e pecuários. Localizada em Campos das Gerais, no Sul de Minas, a cooperativa tem 
uma área de atuação que abrange os municípios de Campos Gerais, Campo do Meio, distrito 
de Córrego do Ouro e cidades circunvizinhas.

Atualmente, a Coopercam possui um quadro societário de mais de 2.130 cooperados, em-
prega 135 funcionários e atua em três setores: café, laticínios e loja de insumos. No laticínio 
são produzidos vários tipos de queijos, como ricota, Minas Frescal, Minas padrão, mussarela, 
provolone e prato. Além disso, a capacidade estática de armazenagem da cooperativa é de 450 
mil sacas de café.

O apoio da entidade aos seus cooperados acontece por meio de parcerias com os fornecedo-
res, que orientam os produtores rurais através de palestras e viagens técnicas, além de todo 
suporte necessário para a produção de café da melhor qualidade.

A cooperativa também industrializa vários tipos de queijos e novos lançamentos estão em fase 
de aprovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e 
Campo do Meio ltda – Coopercam
Cidade: Campos Gerais

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3853-0300 / coopercam@coopercam.com.br

Site: www.coopercam.com.br
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Founded in December 1980, Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda 
(Coopercam) is a cooperative of farmers of coffee, milk and other agricultural products.  Located in 
Campos das Gerais, in the South of Minas, the cooperative is active in the area of the municipalities 
Campos Gerais, Campo do Meio, the district of Córrego do Ouro and surrounding towns.

At present Coopercam has more than 2,130 members, 135 employees and is active in three sectors: 
coffee, dairy products and agricultural inputs store. At the dairy plant are produced several types of 
cheese like ricotta, “Minas Frescal” (curd cheese), “Minas padrão”, mozzarella, provolone and “Prato”. 
The cooperative also has a storage capacity of 450,000 bags (60kg) of coffee. 

Support of the cooperative to its members is established through partnerships with providers that 
offer lectures and work trips to instruct the farmers, and all further support needed for producing 
coffee of the highest quality.

The cooperative also produces several types of cheese, and new products are to be approved by 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e 
Campo do Meio Ltda – Coopercam
Town: Campos Gerais

Mesoregion: Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3853-0300 / coopercam@coopercam.com.br

Site: www.coopercam.com.br
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CooPErCEntrAl

A Cooperativa Central dos Suinocultores de Minas Gerais Ltda (Coopercentral) nasceu na  
cidade de Pará de Minas a partir da visão empreendedora de um grupo de suinocultores da 
região que buscou, no início da década de 90, na Holanda, importantes conhecimentos a res-
peito da inseminação artificial. A demanda proporcionou uma parceria entre a Cooperoeste, a 
Cosuipam e a Cogran viabilizando, em 2002 a fundação da Coopercentral.
 
A Unidade de Disseminação de Genes (UDG) da Coopercentral trabalha com uma média de 80 
reprodutores de todas as empresas do segmento, presentes no mercado nacional. O sêmen 
possui elevado valor genético, representando o que os fornecedores têm de mais moderno.
 
Para assegurar a excelência da qualidade genética, o plantel de machos de reprodução passa 
anualmente por renovação de, no mínimo, 50%. Além disso, a entrada dos reprodutores só é 
permitida após a quarentena e a confirmação de que o animal está livre de doenças. Combina-
das, essas medidas asseguram a entrega de um sêmen de alto status sanitário para os clientes.
 
A Coopercentral adquiriu, diretamente da Espanha, uma série de equipamentos que possibili-
taram maior produção com melhor qualidade das doses, são eles: bomba peristáltica, tanque 
inox de diluição, envasadora automática e sistema automático de análise de sêmen. Todos es-
ses investimentos promoveram mais agilidade nos processos, maior produtividade dos repro-
dutores e elevada eficiência das doses produzidas, permitindo a ampliação dos clientes com 
um produto diferenciado, atendendo as necessidades das granjas.

Cooperativa Central dos Suinocultores de Minas  
Gerais ltda – Coopercentral
Cidade: Pará de Minas

Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte

Contatos: 37. 3259-9771

coopercentral50@yahoo.com.br
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Cooperativa Central dos Suinocultores de Minas Gerais Ltda (Coopercentral) was set up in Pará de 
Minas from the entrepreneurial vision of a group of pig farmers of the region who, in the early  
nineties, went to the Netherlands to gain important knowledge about artificial insemination.   
The demand led to a partnership between Cooperoeste, Cosuipam and Cogran which, in 2002, led to 
the foundation of Coopercentral.
 
The Unidade de Disseminação de Genes (UDG) of Coopercentral works with an average of 80  
breading boars from all companies on the national market. The semen has a high genetic value, 
result of the modern approach of the suppliers.

To guarantee the highest genetic quality, the male reproduction stock is renewed at a rate of at least 
50% a year. Moreover, before accepting new breading boars they stay in quarantine and have been 
tested to be free of diseases. These measures guarantee that the clients receive most hygienic semen. 
 
In order to allow producing doses of the highest quality, Coopercentral acquired, directly from Spain, 
the following equipment: a peristaltic pump, a stainless steel dilution tank, an automatic filling  
station and an automatic semen analyser.  All of these investments favoured more agile processing, 
higher productivity of the boars and high efficiency of the doses produced, making it possible to  
provide a high quality product to more clients, attending to the needs of the farms. 

Cooperativa Central dos Suinocultores de Minas Gerais 
Ltda – Coopercentral
Town: Pará de Minas

Mesoregion: Metropolitan of Belo Horizonte

Contact: 37. 3259-9771

 coopercentral50@yahoo.com.br
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CooPErritA

A Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí (CooperRita) foi fundada no 
final da década de 50 por um grupo de produtores rurais que resolveu ousar e crescer, unindo 
esforços para que a atividade rural pudesse ser mais valorizada e lucrativa. Assim, em dezem-
bro de 1957, nascia a CooperRita, com 63 cooperados. Hoje, com quase 1.000 cooperados, a 
cooperativa atua nas áreas de leite, café, indústria de lácteos (doce de leite, requeijão, queijo, 
iogurte e manteiga) e produção de rações. Além disso, também possui 12 lojas próprias e ofe-
rece completa assistência técnica ao produtor rural.

unidades produtivas:
• Indústria de leite UHT;
• Indústria de produtos lácteos;
• Fábrica de rações;
• Armazém de café;
• Parque de Exposições, com infraestrutura para eventos diversos e leilões;
• Lojas próprias de matéria agrícola, agropecuário e produtos alimentícios, nas cidades de San-
ta Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Cachoeira de Minas, Itajubá, Carmo de Minas, Pedralva, Olím-
pio Noronha, Careaçu e Conceição do Rio Verde.

Produtos:
• Leite UHT: integral, desnatado e semidesnatado;
• Leite Barriga Mole;
• Bebida láctea e iogurte de morango;
• Queijos: frescal, padrão, provolone, ricota, mussarela, parmesão e prato;
• Doce de leite;
• Requeijão;
• Manteiga;
• Cafés: tradicional, extra forte e expresso.

Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do 
Sapucaí ltda – CooperRita
Cidade: Santa Rita do Sapucaí

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3473-3500/ cooperrita@cooperrita.com.br

Site: www.cooperrita.com.br
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The Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí (CooperRita) was founded in the 
late fifties, by a group of farmers that decided to venture and grow to join forces make farming 
more valorised and lucrative. Thus in December 1957, CooperRita was founded with 63 members.  
At present, with 1,000 members, the cooperative is active in the areas of milk, coffee, dairy industry 
(caramelized milk, cream cheese, cheese, yoghurt and butter) as well as feeds production. It also 
owns 12 stores and offers complete technical assistance to farmers.

Production units:
• UHT-milk plant;
• Dairy plant;
• Feed plants:
• Coffee warehouse;
• Exhibition Centre: with infrastructure for a variety of events and auctions;
• Stores with farm and food supplies, in the towns Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Cachoeira de 
Minas, Itajubá, Carmo de Minas, Pedralva, Olímpio Noronha, Careaçu and Conceição do Rio Verde.

Products:
• UHT milk: whole, skimmed and partially skimmed; 
• Leite Barriga Mole;
• Strawberry yoghurt and milk-based beverage;
• Cheeses: curd cheese, “padrão”, provolone, ricotta, mozzarella, Parmesan and “prato”;
• Caramelised milk;
• Cream cheese;
• Butter;
• Coffee: traditional, extra strong and espresso.

Cooperativa Regional  Agropecuária de Santa Rita do 
Sapucaí Ltda – CooperRita
Town: Santa Rita do Sapucaí

Mesoregion: Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3473-3500/ cooperrita@cooperrita.com.br

Site: www.cooperrita.com.br
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CooPErSErro

Na região do Serro, Minas Gerais, o queijo é mais do que negócio. É família, tradição. E foi para 
salvaguardar essa tradição que, em janeiro de 1964, foi constituída a Cooperativa dos Produto-
res Rurais do Serro Ltda (Cooperserro), presente nos municípios de Serro, Alvorada de Minas, 
Serra Azul de Minas, Santo Antônio do Itambé, Sabinópolis e Dom Joaquim. 

Criada para operar a comercialização do Queijo Minas Artesanal no Serro, a cooperativa atua tam-
bém na preservação do Queijo do Serro, registrado em 2002 pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico (IEPHA) como 1º Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Minas Gerais, e 
pelo Instituto Artístico e Histórico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural do Brasil, em 2008.

Desde 1976, a cooperativa produz e comercializa queijos com leite pasteurizado. Hoje, a Fá-
brica de Laticínios atende à normatização do Serviço de Inspeção Federal e da Anvisa e está 
adequada ao que preconiza o PPHO (Programa de Procedimentos - Padrão de Higiene Opera-
cional) e APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle).

A Cooperserro agrega 144 produtores de queijo artesanal e de leite, entre os mais de 600 
associados, e emprega 110 colaboradores em suas quatro unidades produtivas: Fábrica de 
Laticínios, Fábrica de Ração e Supermercado, no Serro, e Loja do Ceasa, em Belo Horizonte.  
A recepção de leite chega a 900 mil litros/mês e a comercialização a 55 toneladas/mês, apenas 
de queijo Minas artesanal, além de cerca de 100 toneladas/mês de queijos industriais (mussa-
rela, prato, cobocó, meia cura, ricota, colonial, minas indústria e padrão).

A Fábrica dispõe de avançada tecnologia, com rigoroso controle de qualidade, certificada e 
licenciada pelos órgãos ambientais competentes, com implantação de sistema de tratamento 
de efluentes e destino de resíduos. 

Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro ltda – 
Cooperserro
Cidade: Serro

Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte

Contatos: 38. 3541-1001 / coopserro@uai.com.br

Site: http://coopserro.com.br
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In the region of Serro, Minas Gerais, cheese is more than business.  It is tradition and it is family.  
It was to save this tradition that, in 1964, the Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro Ltda  
(Cooperserro) was founded. Cooperserro, is active in the municipalities of Serro, Alvorada de Minas, 
Serra Azul de Minas, Santo Antônio do Itambé, Sabinópolis and Dom Joaquim. 

The cooperative was founded to market Queijo Minas Artesanal (Minas Traditional Cheese) in 
Serro, but it also is active in preservation of Queijo do Serro, which was registered at the Instituto  
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA; State Institute of Historic and Artistic Patremony) 
as the first Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Minas Gerais (Natural Immaterial Cultural  
Patrimony of Minas Gerais), in 2002 and by Instituto Artístico e Histórico Nacional (IPHAN; National 
Artistic and Historic Institut) as Patrimônio Cultural do Brasil, in 2008.

Since 1976 the cooperative produces and markets cheese made of pasteurised milk. Today, the dairy 
plant follows the norms of Inspeção Federal and the Anvisa and complies with the recommenda-
tions of PHO (Programa de Procedimentos - Padrão de Higiene Operacional; Program for procedures  
(Operations Hygiene Standards) and APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle; Hazard 
Analysis and Critical Control Points - HACCP).

Cooperserro has 144 producers of traditional cheese and milk, among its 600 members and 110  
employees in its four production units: dairy plant, feeds plant and supermarket in Serro, and a store 
at Ceasa in Belo Horizonte. The cooperative receives 900,000 litres of milk/month and markets 55 
tons/month of Minas traditional cheese as well as circa 100 tons of industrial cheese (mozzarella, 
‘prato’, ‘cobocó’, half cured, ricotta, ‘colonial’, ‘minas indústria’, and ‘padrão’).

The plant uses advanced technology, rigorous quality control, is certified and licensed by the respec-
tive environmental organs, has water treatment and residue disposal systems. 

Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro Ltda –  
Cooperserro
Town: Serro

Mesoregion: Metropolitan of Belo Horizonte

Contact: 38. 3541-1001 / coopserro@uai.com.br

Site: http://coopserro.com.br
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CooPErSEtE

A Cooperativa Regional de Produtores Rurais de Sete Lagoas Ltda (Coopersete) foi fundada 
em outubro de 1948, graças ao idealismo de um grupo de pequenos produtores de leite que, 
sentindo dificuldade para comercialização de seus produtos e a necessidade de melhor se  
organizarem, deram início a uma das empresas mais tradicionais de Sete Lagoas.

A Coopersete busca melhorar a qualidade de vida de pequenos e grandes produtores, além de 
oferecer aos associados assistência técnica com veterinários e agrônomos qualificados. Tam-
bém tem parceria com vários projetos como: PNAE (Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar) que contribui para o desenvolvimento e rendimento escolar dos estudantes, por meio da 
oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar; o Balde Cheio, projeto desen-
volvido pela Embrapa Pecuária Sudeste que busca promover o desenvolvimento da pecuária 
leiteira via transferência de tecnologia; o Educampo, projeto de educação voltado ao homem 
do campo, dinâmico e permanente que, por meio da capacitação gerencial e técnica de grupos 
de Produtores Rurais, desenvolve todos os aspectos de gestão da propriedade, tornando-os 
mais eficientes e competitivos e o PMQL (Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Lei-
te), que promove a qualidade do leite e derivados, garante a saúde da população e aumenta a 
competitividade dos produtos lácteos e novos mercados.

Atualmente, além de operar no setor de laticínios, a Coopersete também atua no setor de ra-
ções e insumos agrícolas, comercialização de lubrificantes e Shopping Rural, onde são oferta-
dos produtos variados, que vão desde arames e lonas a itens de cama, mesa e banho.

Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Sete 
lagoas ltda – Coopersete
Cidade: Sete Lagoas

Mesorregião: Central Mineira

Contatos: 31. 3779-2350

crprsl.diretoria@veloxmail.com.br
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The Cooperativa Regional de Produtores Rurais de Sete Lagoas Ltda (Coopersete) was founded 
in October 1948, thanks to the idealism of a small group of dairy farmers who had difficulties in  
marketing their products and needed to organise themselves better starting what became one of the 
most renowned companies of Sete Lagoas. 

Coopersete, always looking to improve the quality of life of small and big farmers, offers its members 
technical assistance through qualified veterinarians and agronomists. It also has several partnerships 
with projects like: PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar; National School Feeding Program) 
which contributes to better development, performance and nutritional habits of the pupils; Balde 
Cheio (Full Bucket) a project developed by Embrapa Pecuária Sudeste (Embrapa Cattle-farming 
South-east) which visions improvement of dairy farming through technology transfer; Educampo an 
education project geared to dynamic countryside people, making them more efficient and competitive 
by training groups of farmers in management of their own farms and PMQL (Programa Nacional de 
Melhoria da Qualidade do Leite; National Milk Quality Improvement Program),  set up to improve 
the quality of milk and derivatives, in order to guarantee the health of the population and raising 
competitiveness of dairy products and new markets.

At present Coopersete is active, not only in the dairy sector but also in the sectors of feeds and  
agricultural inputs, marketing of lubricants and Shopping Rural (Farm Shopping Centre) offering 
products from wire and tarpaulin to household utensils.

Cooperativa Regional dos Produtores Rurais de Sete  
Lagoas Ltda – Coopersete
Town: Sete Lagoas

Mesoregion: Central Mineira 

Contact: 31. 3779-2350 

crprsl.diretoria@veloxmail.com.br
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CooPErvASS

A Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí (Coopervass) tem sede em São Gonçalo do Sa-
pucaí e filiais nas cidades de Cordislândia, Monsenhor Paulo, Heliodora, Campanha, Turvolân-
dia, Cambuquira, Três Corações, Silvianópolis, Jesuânia, Natércia, Lambari e Conceição das  
Pedras, com o objetivo de alcançar maior aproximação dos associados e melhor atendimento.

São 55 anos de atividade e inovação, tendo como missão proporcionar aos cooperados, atra-
vés do cooperativismo, desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Em sua usina de be-
neficiamento de leite são fabricados produtos lácteos com matéria prima de seus cooperados 
e de terceiros, que posteriormente são comercializados em sua região de atuação.

A cooperativa também disponibiliza armazenagem, secagem e comercialização de milho e soja, 
rebenefício e comercialização de café. Possui unidade fabril de produção de ração de alta tec-
nologia para bovinos, equinos, suínos e ovinos.

Em São Gonçalo, está localizada a sede administrativa, central de distribuição, unidades fabris, 
departamentos agronômico, veterinário, central de treinamento e cursos de capacitação para 
cooperados e colaboradores.

Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí ltda – 
Coopervass
Cidade: São Gonçalo do Sapucaí

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3241-5950 / coopervass@coopervass.com.br

Site: www.coopervass.com.br
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The Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí (Coopervass), has its head-office in São Gonçalo 
do Sapucaí and branches in the towns of Cordislândia, Monsenhor Paulo, Heliodora, Campanha, 
Turvolândia, Cambuquira, Três Corações, Silvianópolis, Jesuânia, Natércia, Lambari and Conceição 
das Pedras, in order to be closer to its members and provide better assistance.

With 55 years of work and innovation, having a mission of offering, through cooperative principles, 
economic, technological and social development to its members. Its milk beneficiation plants use raw 
material from its members and others to manufacture dairy products which are sold in the region. 

The cooperative also offers warehousing, drying and marketing of corn and soy as well as reprocessing 
and marketing of coffee. It also has a plant with high technology production of feeds for cows, horses, 
pigs and sheep.

Headquarters, distribution centre, factories, departments of agronomy, veterinary, training and  
capacity-building centre for members and employees are in São Gonçalo.

Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda – 
Coopervass
Town: São Gonçalo do Sapucaí

Mesoregion: Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3241-5950 / coopervass@coopervass.com.br

Site: www.coopervass.com.br
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CooPFAM

A Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região Ltda (Coopfam) foi fundada 
em 2003 e hoje conta com a participação de mais de 370 sócios, distribuídos em aproximada-
mente 20 municípios do Sul de Minas. Possui os certificados de produção orgânica BCS - Oko 
Garantie para os mercados americano, europeu e japonês e a certificação de comércio justo 
Fairtrade pela FLO, além do selo SIPAF que atesta que a produção é familiar.

Para atingir um sistema produtivo sustentável, os membros da cooperativa seguem os princí-
pios ambientais que visam a conservação do ecossistema onde cada grão é colhido de forma 
natural e seco a pleno sol. O resultado é a produção de cafés de excelente qualidade.

A Coopfam comercializa três tipos de café: O Café Cru Orgânico Fair Trade é produzido com 
ênfase no equilíbrio do solo e na preservação do meio ambiente, sem a utilização de fertilizan-
tes ou defensivos químicos altamente solúveis. O Café Cru Convencional Fair Trade segue os 
princípios da produção do comércio justo e possui certificação internacional. E o Café Familiar 
da Terra é um café Especial, de sabor e aroma inesquecíveis, cultivado e colhido em terras de 
altitude superiores a 1.000 metros, fruto do trabalho das mais de 320 famílias produtoras e da 
Coopfam.

A cooperativa também congrega agricultores que possuem outros tipos de culturas, incentiva e 
protagoniza várias atividades educativas e beneficentes, através de eventos e projetos sociais. 
Entre os exemplos podemos citar o grupo Mobi (Mulheres Organizadas Buscando Independên-
cia) fruto da parceria entre a Coopfam e o Instituto Federal Sul de Minas (Ifsuldeminas), que 
possibilitou a união de 30 mulheres que trabalham diretamente na produção de café (Café 
Feminino), de rosas e artesanato.

Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço 
Fundo e Região ltda – Coopfam
Cidade: Poço Fundo

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3283-1055 / coopfam@coopfam.com.br

Site: www.coopfam.com.br
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The Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região Ltda (Coopfam) was founded 
in 2003 and, at present, has more than 370 members, spread over approximately 20 municipalities 
in the south of Minas. It has the organic farming certificates:  BCS - Oko Garantie for the American, 
European and Japanese market, and the FLO Fairtrade certificate, apart from the SIPAF seal which 
guarantees family farming.

In order to have sustainable production, the members of the cooperative follow environment protection 
principles to preserve the ecosystem. Every bean is harvested in a natural way and sun dried. This 
results in coffee of excellent quality.

Coopfam offers three types of coffee: Café Cru Orgânico Fair Trade which is produced, focusing on 
soil balance and environment protection by not using highly soluble fertilisers or pesticides.  Café Cru 
Convencional Fair Trade follows the principles of fair trade and has international certificates. Café 
Familiar da Terra is a special coffee with unforgettable taste and aroma, cultivated and harvested 
on terraces at attitudes of over 1,000 metres. They are fruit of the labour of 320 farmer families and 
Coopfam.

The cooperative also has member-farmers which cultivate other products and it incentivizes and  
supports several educational and benevolent activities through social projects and events.  
An example worth mentioning is the group Mobi (Mulheres Organizadas Buscando Independência; 
Organised Women Searching for Independence), fruit of a partnership between Coopfam and Instituto 
Federal Sul de Minas (Ifsuldeminas), which brought 30 women together who work directly in the  
production of coffee (Café Feminino), roses and in crafts.

Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo 
e Região Ltda – Coopfam
Town: Poço Fundo

Mesoregion:  Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3283-1055 / coopfam@coopfam.com.br

Site: www.coopfam.com.br
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CooPinhAl

A Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal (Coopinhal), com matriz em Espírito Santo 
do Pinhal/SP, foi fundada em agosto de 1959 e possui 546 cooperados, distribuídos entre os 
municípios de Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, Aguaí, 
Vargem Grande do Sul, Amparo, Santa Cruz das Palmeiras, Leme, Águas da Prata, Itapira, Ca-
conde, Mogi Guaçú, São Sebastião da Grama, Albertina, Andradas, entre outros.

A cooperativa é formada por pequenos e médios produtores com propriedades localizadas 
em regiões montanhosas que, além de temperatura agradável e chuvas concentradas entre a 
primavera e o outono, oferecem condições ideais para a produção de cafés de qualidade. 

A Coopinhal conta com um armazém com capacidade para 63.833 sacas de café, maquiná-
rio para o benefício, rebenefício, catação e ventilação para a comercialização de café verde.  
Os cooperados entregam anualmente mais de 80 mil sacas de café que a cooperativa arma-
zena em lotes individualizados, para manter a identidade dos cafés. Os lotes são analisados, 
provados e recebem uma classificação em cinco níveis: excelente, bom, médio, regular e baixo. 

Além disso, a entidade também comercializa dois tipos de cafés torrados: Gran Reserva  
Gourmet (Torrado e Moído/Torrado em Grão), que é um café de corpo acentuado, leve acidez 
e, por sua torração no ponto certo, permite ao consumidor degustar os cafés que só os mais 
seletivos importadores até então tinham acesso. E o Gran Reserva Superior (Torrado e Moí-
do/Torrado em Grão), que tem um aroma rico e marcante, sabor inigualável e que agrada os  
paladares mais exigentes.

Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal – 
Coopinhal
Cidade: Albertina / Registro Suplementar em Minas Gerais

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3446-1377 / coopinhal@coopinhal.com.br

Site: www.coopinhal.com.br 
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The Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal (Coopinhal), with its headquarters in Espírito 
Santo do Pinhal/SP, was founded in August 1959 and has 546 members spread over the munici-
palities of Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, Aguaí, Vargem 
Grande do Sul, Amparo, Santa Cruz das Palmeiras, Leme, Águas da Prata, Itapira, Caconde, Mogi 
Guaçú, São Sebastião da Grama, Albertina, Andradas, and more.

The cooperative consists of small and medium sized farmers from mountain regions with pleasant  
temperatures and abundant rains from spring to autumn, providing ideal conditions for the production 
of quality coffee.  

Coopinhal has a storehouse with a capacity of 63.833 bags (60 Kg) of coffee, equipment for beneficiation, 
rebeneficiation and for ventilation of green coffee to be marketed. The members deliver more than 
80,000 bags (60 Kg) of green coffee per year which the cooperative stores in separate batches to 
guarantee the identity of the coffees.  The batches are analysed, tasted, and classified on a scale of 
six: excellent, good, average, fair and low  

The cooperative also markets two types of roasted coffee: Gran Reserva Gourmet (roasted and 
ground/roasted beans), a slightly acid coffee with marked body which, by being roasted to exactly the 
right point, allows the consumer to savour coffees which, until now, were only available to the most  
selective importers;  Gran Reserva Superior (roasted and ground / roasted beans) which has a rich and  
outstanding aroma, incredible taste and is appealing to the most demanding tastes.

Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal – 
Coopinhal
Town: Albertina / Suplemental Registration in Minas Gerais

Mesoregion: Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3446-1377 / coopinhal@coopinhal.com.br

Site: www.coopinhal.com.br 
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CooPrAtA

Com 50 anos de fundação, a Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata (Cooprata) é uma 
das maiores empresas do agronegócio mineiro segundo o ranking da revista Exame, com mais 
de R$ 217 milhões em vendas em 2013. Possui sete unidades de negócios: Laticínio, Nutrição 
Animal, Departamento Técnico, Genética, Eventos Técnico-Comerciais, Supermercado e Loja 
Agropecuária. Sediada no município do Prata (MG), a entidade é a principal responsável pela 
captação leiteira na região do Triângulo Mineiro. 

Em 2015, a Cooprata inaugura um novo Laticínio com capacidade de captação e processamen-
to diário de mais de 300 mil litros de leite. Parte desse volume é destinado à fabricação dos 
produtos da marca Rádio: manteiga, doce de leite, queijos e leite pasteurizado.  Na Unidade de 
Nutrição Animal, a cooperativa desenvolve rações e suplementos minerais de alta qualidade, 
feitos na fábrica de rações, com capacidade de até 60 toneladas por hora. O armazém de grãos 
tem capacidade de recebimento de 180 toneladas por hora, secagem de 50 toneladas por hora, 
sendo que os silos podem armazenar até 6.700 toneladas de milho, sorgo e soja.

O Departamento de Assistência Técnica auxilia os associados a desenvolverem seu negócio, no 
âmbito da medicina veterinária, melhoramento genético, locação de equipamentos agrícolas 
para a melhoria da qualidade do leite, dentre outros serviços. A Cooprata ainda realiza eventos 
técnicos e comerciais para desenvolver a atividade agropecuária na região, além de ter um 
supermercado com completo mix de produtos, e a loja agropecuária que oferece desde ração, 
sementes, até geradores de energia, equipamentos e máquinas agrícolas. 

Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata ltda – 
Cooprata
Cidade: Prata

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3431-8500 / diretoria@cooprata.com.br

Site: www.cooprata.com.br
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With fifty years of existence, the Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata (Cooprata) is one of the 
biggest agribusiness companies of Minas, according to Exame magazine, billing more than R$ 217 
million in 2013. Cooprata has seven branches: Dairy, Animal Feeds, Technical Department, Genetics, 
Commercial-Technical Events, Supermarket and Farm Store. Its head-office is in the municipality of 
Prata (MG) and it is the most important milk processing company in the region of Triângulo Mineiro. 

In 2015, Cooprata inaugurated a new dairy plant with an intake and processing capacity of 300,000 
litres of milk per day. Part of this milk is processed into products of the Rádio brand: butter,  
caramelised milk, cheese, and pasteurised milk. At the Animal Feeds branch, the cooperative  
develops high quality feeds and mineral supplements, which are produced in a feed plant with a 
capacity of 60 tons per hour. The granary has a capacity of receiving 180 tons per hour, of drying of 
50 tons per hour and the silos have a total storage capacity of 6,700 tons of corn, sorghum and soy.

The Technical Assistance Department, assists members in development of their business, in areas 
like veterinary medicine, genetic improvement and rental of farm equipment, in order to improve 
milk quality. Moreover, Cooprata organises technical and commercial events to further develop the  
farming activity in the region. It also has a supermarket, offering a complete range of products and a 
farm store which offers products from seeds to generators, and farming equipment.  

Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata Ltda –  
Cooprata
Town: Prata

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3431-8500 / diretoria@cooprata.com.br

Site: www.cooprata.com.br
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CooProlEitE  

Em 2002, 26 produtores de leite se uniram para conquistar mais representatividade no merca-
do lácteo e constituíram a Cooperativa de Produtores de Leite da Bacia do Rio Paranaíba Ltda 
(Cooproleite). 

Atualmente, a cooperativa possui um quadro social de 1044 cooperados e emprega 165  
colaboradores diretos e indiretos, com atuação em Coromandel, Abadia dos Dourados, Monte 
Carmelo, Patos de Minas, Douradoquara, Romaria, Patrocínio, Lagamar de Patos e Vazante. 
Pioneira nas suas atividades foi a primeira empresa do ramo leiteiro na região a remunerar o 
produtor de leite, no requisito qualidade, premiando em valor financeiro agregado ao produto.

A cooperativa capta 214 mil litros de leite/dia e atua também nos setores de nutrição ani-
mal, com a fabricação de ração leiteira e sal mineral de marcas próprias. No ramo de lojas  
agro-veterinárias, a cooperativa conta com cinco lojas distribuídas nas cidades de Monte Car-
melo, Abadia dos Dourados, Douradoquara, Coromandel e Patos de Minas.

A marca de produtos Cooproleite já é reconhecida na região como sinônimo de qualidade.  
A entidade oferece aos seus cooperados uma qualificada assistência técnica veterinária e agro-
nômica, além de projetos de profissionalização continuada como o Educampo e o Projeto + LEI-
TE, desenvolvido pelo corpo técnico da cooperativa com os seguintes resultados: crescimento na 
produção de 36,7% ao ano, com baixos custos operacionais para os produtores participantes.

Cooperativa de Produtores de leite da Bacia do Rio 
Paranaíba ltda – Cooproleite
Cidade: Coromandel

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3841-2233 / cooproleite@gmail.com

Site: www.cooproleite.com.br
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In 2002, 26 milk farmers got together to gain more presence on the dairy market and founded the 
Cooperativa de Produtores de Leite da Bacia do Rio Paranaíba Ltda (Cooproleite). 

At present, the cooperative has 1044 members and employs 165 people directly and indirectly.  
The cooperative is active in  Coromandel, Abadia dos Dourados, Monte Carmelo, Patos de Minas, 
Douradoquara, Romaria, Patrocínio, Lagamar de Patos and Vazante. As a pioneer in its branch, it 
was the first dairy company to reward dairy farmers for quality by raising the value of the product.

The cooperative receives 214,000 litres of milk/day and is also active in the animal feeds sector  
producing dairy feeds and mineral salt under its own brands. In the he branch of agro-veterinary 
stores, the cooperative has five stores in the towns of Monte Carmelo, Abadia dos Dourados,  
Douradoquara, Coromandel and Patos de Minas.

In the region, the brand of Cooproleite is known as being a synonym for quality. The organisation offers 
its members quality agronomic and veterinary assistance as well as continuing professional training with 
Educampo and Projeto + LEITE, developed by the technical staff of the cooperative with the following 
 results: an annual growth of 36.7% with low operating costs for the participating farmers.

Cooperativa de Produtores de Leite da Bacia do Rio Pa-
ranaíba Ltda – Cooproleite
Town: Coromandel

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3841-2233 / cooproleite@gmail.com

Site: www.cooproleite.com.br
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CooSuiPontE

A Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e Região (Coosuiponte) foi fundada em abril 
de 1998 com objetivo de negociar melhores preços e condições de pagamentos dos produtos 
e insumos para a suinocultura. Comprar em conjunto nas mesmas condições representava 
uma excelente forma de trabalhar pela competitividade da suinocultura na região do Vale do 
Piranga. 

A região do Vale do Piranga está hoje entre os maiores pólos de suinocultura independentes 
do Brasil. Compreende cerca de 25 municípios, onde estão localizadas as granjas tecnificadas 
que trabalham pela melhoria da qualidade do suíno produzido, com responsabilidade social e 
segurança alimentar. A suinocultura é hoje uma das principais atividades para geração de em-
prego e renda da região. O setor movimenta a economia regional com geração de mais de 4 mil 
empregos diretos e 8 mil indiretos, com produção superior a um milhão de cevados por ano.

Entre os produtos agropecuários comercializados pela cooperativa está a linha de Nutrição 
Animal Coosuiponte. Ao disponibilizar produtos de alta qualidade, a Coosuiponte oferece aos 
cooperados uma opção confiável, com potencial para otimizar o custo benefício da produção 
suinícola.

Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e  
Região ltda – Coosuiponte
Cidade: Ponte Nova

Mesorregião: Zona da Mata

Contatos: 31. 3819-3900 / coosuiponte@coosuiponte.com.br

Site: www.coosuiponte.com.br
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The Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e Região (Coosuiponte) was founded in april 1998, 
in order to bargain for better prices and payment conditions for pig farming inputs and products. 
Buying together under the same conditions was an excellent way to work on competitiveness of pig 
farming in the region of Vale do Piranga. 

The region of Vale do Piranga, at present, is one of the biggest independent pig farming centres of 
Brazil. It covers about 25 municipalities, where high technology farms are working on improvement 
of pigs production, guaranteeing social responsibility and food-safety. At present, the pig farming 
business creates more jobs and income in the region.  The sector moves the local economy creating 
4,000 direct and 8,000 indirect jobs, producing over a million pigs per year.

The farm product line Nutrição Animal Coosuiponte is one of those, marketed by the cooperative. 
Availability of high quality products for Coosuiponte offers its members possibilities to optimize cost 
benefit of pig production.

Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e Região 
Ltda – Coosuiponte
Town: Ponte Nova

Mesoregion: Zona da Mata

Contact: 31. 3819-3900 / coosuiponte@coosuiponte.com.br

Site: www.coosuiponte.com.br
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CooXuPÉ 

Fundada em 1932 como cooperativa agrícola de crédito, a Cooxupé transformou-se em  
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda em 1957, quando iniciou as atividades 
de recebimento, processamento e comercialização de café.

A cooperativa é líder na exportação do café produzido no Brasil e vem registrando elevado vo-
lume de recebimento do grão: em 2014, mais de 5 milhões de sacas de cafés de cooperados e 
de terceiros deram entrada na Cooxupé, abastecendo os mercados interno e externo. 

Em 2014, a cooperativa exportou 3,2 milhões de sacas de café arábica, crescimento de 19% 
comparado com 2013. A credibilidade e o comprometimento da cooperativa nas negociações 
sustentam as exportações do café verde da Cooxupé para mais de 40 países, como Alemanha, 
França, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, entre outros. 

Os cafés da Cooxupé têm garantia de rastreabilidade de todo o grão, quanto à origem e até 
mesmo os insumos utilizados nas lavouras. Os grãos – natural e cereja descascado – produzi-
dos pelos mais de 11 mil cooperados vem do sul de Minas Gerais, do Cerrado mineiro e do Vale 
do Rio Pardo (ou a Média Mogiana paulista), áreas do Brasil reconhecidas pela produção de 
cafés mais finos e que já se destacam na preferência do mercado internacional.

A Cooxupé possui três unidades de preparo para armazenamento e beneficiamento do café: 
uma em Monte Carmelo e duas em Guaxupé, sendo uma na matriz e a outra o Complexo  
Industrial Japy.  Para melhorar a logística, diminuir custos e aumentar a eficiência dos serviços, 
incentiva a granelização junto aos associados. A entidade mantém também um departamen-
to de assistência técnica que leva variadas informações aos produtores, inclusive sobre boas 
práticas no campo e qualidade na produção. Os colaboradores participam de treinamentos 
constantes para garantir os melhores serviços.

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé 
ltda – Cooxupé
Cidade: Guaxupé

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3696-1000 / diretoria@cooxupe.com.br

Site: www.cooxupe.com.br
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Founded in 1932 as cooperativa agrícola de crédito (farming credit cooperatives), in 1957 it changed 
to Cooxupé, Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda starting to receive, process and 
market coffee.

The cooperative is a leader in exportation of Brazilian coffee, receiving high volumes of coffee from 
its members and others. Cooxupé supplies to the national and international market. 

In 2014, the cooperative exported 3.2 million bags (60 Kg) of arabica coffee, a rise of 19% from 2013. 
The trustworthiness and compromise of the cooperative in its negotiations support the export of 
Cooxupé’s green coffee to more than 40 countries, among which Germany, France, Belgium, Canada, 
Spain, USA and more. 

Cooxupé coffee beans are traceable to their origin and even the inputs, used at the plantations, 
are traceable.  The beans  – natural e cereja descascado (pealed cherry) – produced by the 11,000 
members, come from the south of Minas Gerais, Cerrado mineiro and Vale do Rio Pardo (or Média 
Mogiana paulista) Parts of Brazil known for producing the finest coffees which stand out and are 
preferred on the international market. 

Cooxupé has three coffee storage, preparation and beneficiation plants: one in Monte Carmelo and 
two in Guaxupé, one of the latter at the headquarters, and the other at Complexo Industrial Japy.  
In order to improve logistics, reduce costs and raise efficiency, the cooperative incentivises the beans 
to be stored by the members. The cooperative also has a technical assistance department, which 
provides the farmers with information such as best practices in the field and quality production.  
The employees take part in ongoing training to guarantee high quality service. 

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé 
Ltda – Cooxupé
Town: Guaxupé

Mesoregion: Southern/Southwestern Minas Gerais State

Contact: 35. 3696-1000 / diretoria@cooxupe.com.br

Site: www.cooxupe.com.br
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CoPril

Constituída em agosto de 1969, a Cooperativa dos Produtores Rurais de Itambacuri Ltda 
(Copril) tem sua trajetória marcada pela garra e comprometimento de seus associados.  
Inicialmente, a entidade operou como cooperativa de consumo. Em 1980, adquiriu a fábrica de 
laticínios de uma empresa da região e passou a industrializar a produção de leite. 

Atualmente, a Copril é maior empresa do município e conta com um supermercado e uma 
moderna fábrica de laticínios. O leite captado, cujo volume vem apresentando aumento signifi-
cativo ao longo dos anos, é transformado em queijo mussarela, leite tipo C, manteiga, doce de 
leite, queijo frescal, queijo prato, queijo minas padrão, ricota, iogurte e requeijão. Sua marca 
Primavera tem presença nos mercados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados do Nordeste e 
no mercado microrregional.

A cooperativa dispõe de 38 hectares em área própria e reflorestada com eucalipto para utiliza-
ção em sua caldeira. Recentemente, em parceria com o proprietário da área, a Copril implantou 
um projeto de proteção e recuperação da nascente norte do Rio São Mateus.  

Consciente também de sua responsabilidade social, a Copril promove palestras técnicas a seus 
cooperados, difunde informações sobre meio ambiente e cooperativismo nas escolas, entre 
outras atividades. Por todas estas ações, a Copril recebeu do Governo de Minas Gerais o Selo 
de Responsabilidade Empresarial.

Cooperativa dos Produtores Rurais de Itambacuri 
ltda – Copril
Cidade: Itambacuri

Mesorregião: Vale do Rio Doce

Contatos: 33. 3511-1358 / copril@emitel.com.br

Site: www.copril.com.br 
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Founded in August 1969, the Cooperativa dos Produtores Rurais de Itambacuri Ltda (Copril) has 
a history marked by the persistence and commitment of its members. It started as a consumer  
cooperative. In 1980 a dairy plant in the region was bought and the cooperative started to produce 
milk. 

At present Copril is the biggest company in town. It owns a supermarket and a modern dairy plant. 
In quantities which grow significantly over the years, milk is processed into mozzarella, “type C” milk, 
butter, caramelised milk, “frescal” (curd cheese), “prato” cheese, “minas padrão” cheese, ricotta,  
yoghurt and cream cheese. The brand Primavera is marketed in Rio de Janeiro, Minas Gerais, the 
states in the North-east and in the microregion.

The cooperative has an area of 38 hectares for farming and reforestation with eucalyptus for its 
boiler. Recently, Copril started a project to protect and recover the source of Rio São Mateus, together 
with the owner of the area.  

Conscientious of social responsibility, Copril offers lectures to its members, spreads information 
about the environment and the cooperative movement at schools etc. Because of all of these  
initiatives, Copril received the Selo de Responsabilidade Empresarial from the Government of Minas 
Gerais.

Cooperativa dos Produtores Rurais de Itambacuri Ltda – 
Copril
Town: Itambacuri

Mesoregion: Vale do Rio Doce

Contact: 33. 3511-1358 / copril@emitel.com.br

Site: www.copril.com.br 
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EXPoCACCEr 

Fundada em setembro de 1993, a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocaccer) é o 
canal de exportação da Região do Cerrado Mineiro. Oferece aos seus cooperados e clientes 
serviços como armazéns certificados, unidades de rebenefício de última geração, departamen-
to de compras de insumos e defensivos agrícolas, profissionais qualificados em seus diversos 
departamentos e inúmeras modalidades de negócios destinadas à gestão de risco de preços, 
bem como assessoria completa na comercialização e exportação de seus cafés.

A marca do café industrializado da Expocaccer recebeu um reposicionamento e passou a ser 
Dulcerrado Cafés Especiais do Produtor. Ao todo, são oferecidos três produtos: Puro Arábica, 
café torrado e moído; Espresso Puro Arábica, seguindo a mesma linha de preparo e bebida do 
Puro Arábica em versão grão torrado; e a Edição Especial do Produtor, que tem por objetivo 
valorizar os cafés produzidos com foco na qualidade, em microrregiões da Região do Cerrado 
Mineiro, ressaltando as características particulares no sabor e valorizando o trabalho do coo-
perado na geração e continuidade da qualidade da bebida. O café da Edição Especial do Produ-
tor é uma edição limitada e, por isso, conta com vários fornecedores de grãos para a produção 
ao longo do ano.

Em 2014, a Expocaccer inaugurou sua sede administrativa e a Cafeteria Dulcerrado. A iniciativa 
fomenta o consumo de cafés de qualidade, informa sobre métodos alternativos de preparo e 
apresenta o principal produto de Patrocínio em grande estilo, difundindo a cultura de se apre-
ciar um bom café.

Expocaccer Cooperativa dos Cafeicultores do  
Cerrado ltda – Expocaccer
Cidade: Patrocínio

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3839-9300 / contato@expocaccer.com.br

Site: www.expocaccer.com.br
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Founded in September 1993, the Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocaccer), is an  
exportation channel for Região do Cerrado Mineiro. It offers its members and clients facilities like 
certified depots, state of the art reprocessing plants, agricultural inputs and pesticides purchase 
department, well prepared employees in its different departments and different business models for 
price risk management as well as complete support for marketing and exporting coffee.

The industrialised coffee of Expocaccer became Dulcerrado Cafés Especiais do Produtor. Three  
products are offered: Puro Arábica, roasted and ground; Espresso Puro Arábica, preparation 
and beverage of the same line as Puro Arábica offered as roasted beans; and Edição Especial do  
Produtor, meant to valorise coffee, produced with focus on quality in the microregions of Região 
do Cerrado Mineiro, highlighting the typical characteristics in taste and valorising the work of the 
members of the cooperative in obtaining and maintaining quality of the beverage. The coffee Edição 
Especial do Produtor is of limited edition, coming from different producers over the year.

In 2014, Expocaccer inaugurated its new administrative headquarters and Cafeteria Dulcerrado.  
This made it possible to stimulate consumption of quality coffee, inform about alternative ways of 
preparing, and present the main product of Patrocínio with style, spreading the culture of valuing 
good coffee. 

Expocaccer Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado 
Ltda – Expocaccer
Town: Patrocínio

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3839-9300 / contato@expocaccer.com.br

Site: www.expocaccer.com.br
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FrutvAlE

A Cooperativa de Fruticultores do Vale do Verde Grande Ltda (Frutvale) foi fundada em 30 de 
maio de 2000, na cidade de Janaúba, com foco na comercialização de frutas (tendo como carro 
chefe a banana). As frutas são produzidas, colhidas e embaladas nas propriedades dos coope-
rados. 

A cooperativa conta com uma equipe de 34 funcionários, sendo a maioria de embaladores. 
Representa 21 fruticultores do Norte de Minas e região Nordeste do Brasil, com mais de 400 
hectares plantados e cultivados através de sofisticados sistemas de produção. Modernas tec-
nologias como irrigação por microaspersão, fertirrigação e transporte através de cabos aéreos 
asseguram a qualidade do produto.

As frutas são comercializadas para atacadistas e redes de supermercados localizadas nos 
grandes centros e o transporte é feito, na maioria das vezes, com caminhões dos clientes.  
Na cooperativa foi montada uma câmara de resfriamento, onde as frutas são recebidas, res-
friadas e remetidas para os clientes em suas bases.

Para atender os mais variados mercados, a Frutvale oferece opções de bananas embaladas em 
caixas plásticas, papelão e madeira processadas em modernas casas de embalagem, garantin-
do a manutenção da qualidade de suas frutas.

Cooperativa dos Fruticultores do Vale do Verde  
Grande ltda – Frutvale
Cidade: Janaúba

Mesorregião: Norte de Minas

Contatos: 38. 3821-1501 / frutvale@frutvale.com.br

Site: www.frutvale.com.br
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The Cooperativa de Fruticultores do Vale do Verde Grande Ltda (Frutvale) was founded on 30 May 
2000, in the town of Janaúba, to focus on marketing fruits (with bananas as flagship). The fruits are 
produced, harvested and packaged at the estates of the members. 

The cooperative has 34 employees most of which are fillers.  It represents 21 fruit farmers from 
the North of Minas and the North-east of Brazil, with more than 400 hectares cultivated, using  
sophisticated production systems.  Modern technology such as micro-sprinkling, fertigation and 
transportation by means of overhead cables, guarantee the quality of the products.

The fruits are sold to wholesalers and supermarket chains in the big centres, being transported mostly 
with the trucks of the clients. A cold room was installed at the cooperative, where fruits are received, 
cooled and forwarded to the clients. 

To attend the most varied markets, Frutvale offers packaging options in plastic, cardboard and  
wooden boxes, processed in modern packaging houses, to guarantee preservation of the quality of 
the fruits. 

Cooperativa dos Fruticultores do Vale do Verde Grande 
Ltda – Frutvale
Town: Janaúba

Mesoregion: Northern Minas Gerais State

Contact: 38. 3821-1501 / frutvale@frutvale.com.br

Site: www.frutvale.com.br
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MinASul

Fundada em 1958, a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha (Minasul) possui mais 
de 5.500 cooperados e recebe café de mais de 100 municípios mineiros, sendo 80% de cafés fi-
nos. Desde 1993, promove os bons cafés de Minas, através do Concurso Qualidade Minasul de 
Café. Incentivando a melhoria da qualidade, a cooperativa comprova o potencial que a região 
em que atua tem para produzir café especial e diferenciado. 

Com um moderno processo de recebimento de café - o sistema automatizado, capaz de rece-
ber produto a granel com rapidez e economia – a Minasul está presente em Varginha, Cambu-
quira, Carmo da Cachoeira, Conceição do Rio Verde, Elói Mendes, Três Corações, Monsenhor 
Paulo, e Oliveira, além de ter um escritório para atendimento ao cooperado em Capelinha.

Em fase de construção, o novo Complexo Minasul poderá armazenar até 750 mil sacas de 
café. Localizado numa área de 164 mil m², terá oito silos com capacidade de 42 mil sacas cada;  
16 silos para 3 mil sacas cada; e dois armazéns de 6 mil m² cada.

A Minasul possui loja própria em Varginha e Carmo da Cachoeira para venda de insumos, de-
fensivos, fertilizantes, peças, implementos, num total de 14 mil itens à disposição do cooperado. 
Para dar eficiência e dinamismo aos negócios, foram instalados escritórios nas Unidades onde 
a Minasul já possuía armazéns. Nesses escritórios, técnicos agrícolas são os responsáveis pela 
venda, além de aproximar associado e cooperativa. A cooperativa também realiza financiamen-
tos com vencimento para safra futura e troca em café. Possui as seguintes certificações: UTZ, 
Certifica Minas, 4C Association, Fairtrade, USDA Organic e Rainforest Alliance. Conta ainda com 
Armazéns Gerais, credenciados junto à BM&F, para prestar serviços à cooperados e terceiros. 

Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha 
ltda – Minasul
Cidade: Varginha

Mesorregião: Sul / Sudoeste de Minas

Contatos: 35. 3219-6900 / minasul@minasul.com.br

Site: www.minasul.com.br
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Founded in 1958, the Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha (Minasul) has more than 
5,500 members. Of the coffee it receives from more than 100 municipalities in Minas, 80% is high 
quality. Since 1993, it promotes the quality coffees of Minas with Concurso Qualidade Minasul 
de Café. Stimulating quality improvement the cooperative shows the potential the region has for  
producing special and outstanding coffee.  

With a modern automated process for receiving bulk coffee in a fast and economic way, Minasul is 
present in Varginha, Cambuquira, Carmo da Cachoeira, Conceição do Rio Verde, Elói Mendes, Três 
Corações, Monsenhor Paulo, and Oliveira. It also has an office to attend its members in Capelinha.

A new facility under construction, Complexo Minasul, will have a storage capacity of 750,000 bags  
(60 Kg) of coffee. Occupying an area of 164,000 m². It will have eight silos of 42,000 bags (60 Kg) each, 
16 silos of 3,000 bags (60 Kg) each and two warehouses of 6,000 m² each.

Minasul owns a store in Varginha and in Carmo da Cachoeira selling agricultural inputs, pesticides, 
fertilisers, pieces, implements, totalling 14,000 items, available for the members.  Aiming at efficiency 
and flexibility, offices were set up at the sites where Minasul already has stores. At these offices, 
agronomy technicians are responsible for sales and making contact with members and cooperatives.  
The cooperative also offers financing, due at the upcoming harvest and exchangeable for coffee.  
It has the following certificates: UTZ, Certifica Minas, 4C Association, Fairtrade, USDA Organic and 
Rainforest Alliance. It receives support from Armazéns Gerais, accredited by BM&F, to provide  
services to members and others.  

Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha 
Ltda – Minasul
Town: Varginha

Mesoregion: Southern/Southwestern Minas Gerais State 

Contact: 35. 3219-6900 / minasul@minasul.com.br

Site: www.minasul.com.br
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SuinCo

Maior cooperativa produtora de suínos de Minas Gerais e referência nacional na tecnologia e 
processamento de carnes, a Suinco foi criada em de agosto de 2003 para atuar na produção 
e comercialização de carnes suínas, suplementos e premix para produção animal, além da re-
venda de insumos e medicamentos veterinários. Hoje, conta com um plantel de mais de 40 mil 
matrizes que produzem, em média, 18 mil suínos prontos para o abate por semana.

Através da cooperação, a Suinco equilibra seus objetivos empresariais com o compromisso 
social, ações que se refletem na qualidade dos produtos. A cooperativa oferece uma variedade 
de produtos e submarcas: Na divisão food, a empresa conta com as linhas “Suinco – Alimentos 
Frescos” e “Cozinha Premiada”. Já na divisão feed, a cooperativa possui a “Suinco – Alimentação 
Animal”. A Suinco tem também uma loja veterinária com uma completa linha de produtos agro-
pecuários autorizados para uso no Brasil e nos mercados mais exigentes do mundo.

Focando no respeito aos consumidores, aos colaboradores e ao meio ambiente, a Suinco vem 
investindo em uma estrutura de produção com tecnologia de ponta. O trabalho com os coope-
rados é reforçado por meio da fábrica de rações e da revenda de insumos. A cooperativa tam-
bém deu início à exportação do seu mix de produtos, abrindo as portas do mercado externo 
para a marca, o que refletiu positivamente no crescimento da produção.

Cooperativa de Suinocultores ltda – Suinco
Cidade: Patos de Minas

Mesorregião: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contatos: 34. 3826-1200 / suinco@suinco.com.br

Site: www.suinco.com.br 
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The biggest pig farmers cooperative of Minas Gerais and national reference for meat processing  
technology, Suinco, was founded in August 2003 to produce and market pork, supplements and  
premix for livestock farming, as well as reselling agricultural inputs and veterinary medicines. Today 
it has a herd of over 40,000 studs and produces an average of 18,000 slaughter ready pigs per week.

Trough cooperation, Suinco balances its business goals with social responsibility which reflects on 
product quality. The cooperative offers a range of products and sub-brands: in the section food, 
the company has the lines “Suinco – Alimentos Frescos” (Fresh Food) and “Cozinha Premiada”  
(Premium Kitchen). In the section feed, the cooperatives has “Suinco – Alimentação Animal” (Animal Feed).  
Suinco also has a veterinary store with a complete line of agricultural products, authorised to be used 
in Brazil and on the most demanding markets of the world.

Focussing on respect for customers, employees, and the environment, Suinco invests in state of the 
art infrastructure and production. Work with the members is reinforced by the feed plant and the  
agricultural inputs resale. The cooperative also started exporting all of its products, opening the 
doors to the foreign market. This had a positive effect on the growth of the production.

Cooperativa de Suinocultores Ltda – Suinco
Town: Patos de Minas

Mesoregion: Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Contact: 34. 3826-1200 / suinco@suinco.com.br

Site: www.suinco.com.br 
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CooProCAl

A Cooperativa dos Produtores de Cal (Cooprocal), localizada em Córrego Fundo (MG), foi criada 
em 2000 com o objetivo de organizar e fortalecer os pequenos produtores do setor calcário.  
A Cooprocal conta com 35 sócios produtores de cal e uma média de 1500 colaboradores en-
volvidos na área.

Os associados têm acesso a uma estrutura que conta com profissionais preparados para de-
terminarem o grau de aprovação da cal produzida. Conscientes de que a cooperação é o único 
meio de alcançar resultados comuns, os sócios apostam na cooperativa como forma de atingir 
níveis de segurança e bem-estar, de acordo com os interesses da coletividade. 

A fábrica possui capacidade de produção de 15 mil/ toneladas por mês, e comercializa seus 
produtos em todo território nacional. A unidade de industrialização e beneficiamento garante 
o padrão de qualidade dos produtos por meio de laboratório próprio e um rigoroso monito-
ramento de metais pesados, dioxinas e furanos. Os produtos da Cooprocal são: Cal virgem 
calcítica, Cal virgem micropulverizada e Cal hidratada.

Um dos materiais de construção mais antigos do mundo, a cal é obtida pela decomposição tér-
mica (calcinação ou queima) de rochas calcárias, sendo que sua utilização é muito abrangente 
nos mais diversos segmentos.

Cooperativa dos Produtores de Cal ltda – Cooprocal
Cidade: Córrego Fundo

Mesorregião: Oeste de Minas

Contatos: 37. 3322-9600 / cooprocal@cooprocal.com.br
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The Cooperativa dos Produtores de Cal (Cooprocal), based in Córrego Fundo (MG), was set up in 2000 
to organise and empower small lime producers. Cooprocal has 35 members and at average 1500 
employees.

The members can assess the level of customer satisfaction, with the help of a team of specialists. 
Knowing that the cooperative movement is the only way to achieve communal results, the members 
set their stakes on the cooperative as a means of reaching levels of security and well being, with eye 
on the interests of the community. 

The factory has a production capacity of 15,000 tons per month and sells its products nation wide. 
The beneficiation plant has its own quality control laboratory to warrant product quality and  
monitor for heavy metals and furan. The products of Cooprocal are: quicklime, high-calcium lime, 
powdered quicklime and slaked lime.

Lime is one of the oldest building materials in the world. It’s obtained by burning limestone.  
It is widely used in many sectors.

Cooperativa dos Produtores de Cal Ltda – Cooprocal
Town: Córrego Fundo

Mesoregion: Western Minas Gerais State 

Contact: 37. 3322-9600 / cooprocal@cooprocal.com.br
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uniQuArtz

A Uniquartz foi fundada em 2007 como Cooperativa Regional Garimpeira de Corinto Ltda  
(Coopergac), reunindo o trabalho e o talento de garimpeiros, mineradores, lapidários, para 
desenvolver a atividade dentro das exigências da sustentabilidade. 

A cooperativa é uma das poucas em Minas Gerais que opera no ramo de extração mineral.  
O principal produto é o quartzo silício, mas a região de Corinto também é rica em outros mine-
rais derivados do quartzo, como o cristal de rocha, drusas e suas diversas variedades. Entidade 
reconhecida no mercado nacional e internacional, a Uniquartz atua no ramo mineral, buscando 
aprendizado constante, bons parceiros, compartilhamento de conhecimento e resultados eco-
nômicos e financeiros aos associados. 

Promovendo uma alternativa legal frente à informalidade do segmento, tem presença regional 
nos seis maiores municípios produtores da região Central de Minas. O foco da cooperativa 
ultrapassa a extração, passando pelas várias etapas em toda a cadeia produtiva do quartzo.

A Uniquartz ainda facilita ao associado e à comunidade o acesso ao mundo virtual através do 
Telecentro Mineral, com cursos de informática, entre outros serviços. Por meio da constituição 
do Instituto Garimpando Saberes, também busca qualificar o associado e implantar a Escola 
de Lapidação.

Cooperativa Regional Garimpeira de Corinto ltda – 
uniquartz
Cidade: Corinto

Mesorregião: Central Mineira

Contatos: 38. 3751-3469 / uniquartz@uniquartz.coop.br

Site: www.uniquartz.com.br                                  
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Uniquartz was founded in 2007 as Cooperativa Regional Garimpeira de Corinto Ltda (Coopergac), 
joining the work and talent of prospectors, miners and lapidaries in order to develop this business 
according to the demands of sustainability.  

The cooperative is one of the few in Minas Gerais to work with mining. Its main product is silicon 
quartz, but the region of Corinto is also rich in other minerals derived from quarts like rock crystal, 
‘drusas’ and its different varieties. Uniquartz, is recognised on the domestic and foreign market, is  
active in the mineral branch and in search for, constant learning, good partners, sharing of  
knowledge as well as economic and financial results for its members.

Encouraging a legal alternative for the informal work situation in the sector, the cooperative is active 
in the six biggest mining municipalities of the central region of Minas. The focus of the cooperative 
goes beyond mining and covers the whole production chain of quartz.

Uniquartz also helps its members and the community accessing the virtual world through Telecentro 
Mineral, with computer courses, etc.  By setting up Instituto Garimpando Saberes (Knowledge Mining 
Institute), the cooperative also works on training members and setting up a lapidary school.

Cooperativa Regional Garimpeira de Corinto Ltda –  
Uniquartz
Town: Corinto

Mesoregion: Central Mineira

Contact: 38. 3751-3469 / uniquartz@uniquartz.coop.br

Site: www.uniquartz.com.br
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dEdo dE GEntE

A Cooperativa Dedo de Gente foi criada em 1996, em Curvelo/MG, reunindo fabriquetas de 
produção artesanal solidária formadas por jovens da cidade. Essas fabriquetas são resultado 
de um processo educativo iniciado em 1984 pelo Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento 
(CPCD), organização que tem como objetivo a promoção da educação popular e o desenvolvi-
mento comunitário.

Herdeira desse espírito, a Dedo de Gente existe para gerar oportunidades inovadoras de de-
senvolvimento humano e profissional para jovens de Minas Gerais. Quando a cooperativa sur-
giu, o artesanato era um pretexto para desenvolver habilidades dos jovens. Com o tempo, a 
produção se ampliou, em diversidade e qualidade, e hoje existem dez fabriquetas: serralheria, 
marcenaria, bordados e arranjos florais, cartonagem, tinta de terra, doces e licores, PET criativo 
e casinhas de passarinho.

Em 2015, estão sendo incubadas novas fabriquetas: turismo comunitário (em Araçuaí) e jar-
dinagem (em Raposos). O objetivo é fomentar empreendimentos locais, que sejam criativos, 
comprometidos com a cultura e o meio ambiente e geradores de satisfação econômica em 
suas comunidades.

Nas fabriquetas de artesanato criam-se formas em madeira, ferro, bordados, retalhos, tintas 
de terra, PET reciclado, flores e frutas do sertão e do cerrado. As referências são os artistas e 
pessoas locais, o cotidiano do interior mineiro, a literatura, pesquisas, paisagens e conversas. 
As criações são coletivas, compartilhadas em roda por jovens e educadores. Além das inspi-
rações livres, a cooperativa também recebe encomendas para criação de esculturas, brindes, 
móveis e troféus.

Cooperativa Dedo de Gente 
Cidade: Curvelo 

Mesorregião: Central Mineira

Contatos: 38. 3721-2327

dedodegente@dedodegente.com.br

Site: www.dedodegente.com.br
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The Cooperativa Dedo de Gente, was founded in 1996, in Curvelo/MG, joining solidarity artisan  
workshops, ran by local youngsters. These workshops resulted from an educational project, started 
in 1984 by Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), an organisation which the goal of 
improving popular education and community development.

The work of Dedo de Gente, the heir of this project, is creating innovating opportunities in the field of  
human and professional development for youngsters of Minas Gerais. When the cooperative  
started, handicrafts were an excuse for developing the capacities of the youngsters. Over time,  
diversity and quality of production grew and today, there are ten workshops for: metalwork, carpentry,  
embroidering, flower arranging, cardboard work, soil-based paint, sweets and liqueurs, creative PET 
use and birdhouses. 

In 2015, new workshops are incubating community tourism (in Araçuaí) and gardening (in Raposos). 
The goal is to foster local business in being creative, respecting culture and environment, causing 
economic satisfaction in the community. 

The workshops produce products with wood, iron, embroidering, rests, soil-based paint, recycled PET, 
flowers and fruits from sertão and cerrado. Inspiration is taken from local people, artists, daily life 
in the countryside of Minas, literature, research, landscapes and discussions. The products are joint 
and shared creations of the youngsters and educators.  Apart from free inspiration, the cooperative 
also receives orders for sculptures, gifts, furniture and trophies.

Cooperativa Dedo de Gente 
Town: Curvelo 

Mesoregion: Central Mineira

Contact: 38. 3721-2327 

dedodegente@dedodegente.com.br

Site: www.dedodegente.com.br












