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Renovada parceria entre a AGOPA e a Bravo Logística 

Após mais um ano de trabalho conjunto para melhorar a logística da 

entrega e armazenamento dos defensivos agrícolas, a Agopa renovou a 
parceria com a Bravo Serviços Logísticos. O objetivo é oferecer maior 

segurança contra roubo de defensivos agrícolas. 

Assim, produtores associados à Agopa podem continuar utilizando o 

armazém da empresa, em Aparecida de Goiânia, para armazenar seus 
defensivos agrícolas com mais segurança. A parceria também visa agilizar 

a logística de entrega de produtos, pela Bravo, aos associados. 

O processo funciona da seguinte forma: no ato da compra dos defensivos 
agrícolas, o associado da Agopa deve instruir a indústria para realizar a 

negociação da estocagem e organizar a entrega de todo o volume 
destinado às propriedades em Goiás na Bravo de Aparecida de Goiânia-GO. 

Também é imprescindível a apresentação da nota de cobertura. 

 
A Bravo possui sete rotas que cortam o estado de Goiás, definidas com as 

informações atuais da produção de algodão, podendo ser acrescidos novos 
municípios e criadas novas rotas. As rotas são: Goiânia e Aparecida (rota 

1); Rio Verde (rota 2); Mineiros (rota 3); Anápolis (rota 4); Quirinópolis 
(rota 5); Chapadão do Céu (rota 6); e Cristalina (rota 7). 

 
O objetivo da AGOPA é evitar que defensivos agrícolas sejam roubados 

dentro das propriedades rurais, causando prejuízo aos produtores e risco 
a quem habita ou trabalhas nessas propriedades.  

 
As solicitações de entrega deverão ser emitidas pelos produtores, 

respeitando rigorosamente as datas de corte, ou seja, até às 16h de 
terça-feira e de sexta-feira.  

 

Para mais informações: 
 

Contatos Bravo Logística: 
 

Oberdan Campos - Filial Aparecida de Goiânia 
62. 3280.0330 

oberdan.campos@bravolog.com.br 
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Área Comercial - Filial Paulínia 
19.3844.9156 / 9159 

 
Rodrigo de Almeida Albino – 19.9 7145.4883 

rodrigo.albino@bravolog.com.br 
 

Os e-mails relacionados ao setor comercial podem ser feitos para os 
seguintes endereços: 

 
william.santos@bravolog.com.br – William (Cotações) 

josefa.nunes@bravolog.com.br - Ieda 
lucas.rocha@bravolog.com.br - Lucas 

marcio.pasquali@bravolog.com.br - Marcio 

 
AGOPA:  

Ivana Cecília (Secretária Executiva) – 62 3241.0404 
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