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A gestão da Coopama segue focada em oferecer as melhores soluções 
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É impossível falar em Coopama sem se lembrar do nosso saudoso e sempre querido Dr. 
João Emygdio Gonçalves, que por quase duas décadas liderou e presidiu nossa Cooperativa. 
Assumiu a presidência com muitos desafios e uma realidade muito diferente da atual, mas, 
com planejamento, gestão e competência transformou nossa Coopama em uma das mais 
importantes cooperativas do Brasil. Sempre disposto e com um carisma extraordinário, ele 
se fez mais que presidente, se tornou um exemplo de liderança que respirava e transbordava 
cooperativismo. Seu exemplo ultrapassou os limites da Coopama atingindo pessoas das 
mais diversas áreas e segmentos. 

Um ser humano consciente de si, que se conhecendo, ofereceu-se aos outros. Se doou. E fez 
história! E transformou muitas. Para a sociedade, um grande homem. Para o cooperativismo, 
um grande exemplo. Para a família, um grande pai, avô e esposo. Para a Coopama, a maior 
referência: nosso Líder.  

À medida que seus projetos eram colocados em prática, a Coopama se revolucionou, 
expandiu, cresceu, realizou. E este legado toda equipe honrará diariamente. Seja em uma 
visita técnica, seja no bate-papo com um cooperado, seja nas decisões ou em novos 
projetos, o amor pelo cooperativismo e pelas pessoas nele envolvidas permanecerá. 

Sua essência transcendeu os dias, o espaço de trabalho e o cooperativismo. Prova disso 
foram as homenagens recebidas no dia 06 de julho e nos dias que se adentraram, devido 
sua partida. Homenagens que continuarão ao longo dos dias, como em uma edição especial 
que este informativo está preparando com muito carinho, dedicado totalmente àquele 
que transformou a Coopama na força e potência que ela é hoje. Em breve, todos poderão 
contemplar o material.

Para a equipe Coopama, pós sua partida, os desafios têm sido ainda maiores. O espaço que 
o vazio ocupa é gigante, mas, seu legado e memória nos impulsionam a cumprir com todo 
zelo e determinação os projetos deixados e as atividades do dia a dia.

Aos cooperados, sobra admiração. Aos colaboradores 
da Coopama, transborda gratidão. Gratidão por tanto 
ensinamento, conselhos, conversas, conhecimento e 
humanidade. Sua simpatia, simplicidade e o sorriso 
fácil sempre serão lembrados, e seus trabalhos e 
conquistas, jamais esquecidos. Ao Dr. João Emygdio 
Gonçalves, o homem além do seu tempo, nosso 
eterno carinho, respeito e admiração. Todas as 
homenagens serão insuficientes perante seu legado 
e história, porém, necessárias para ressaltarmos 
aquele que tanto fez por nós.

Dr. João Emygdio: 
um homem além do seu tempo
O legado de um líder que revolucionou a Coopama

Obrigado Dr. João!12/10/1940
Dr. João Emygdio

06/07/2022



A gestão da Coopama segue focada em oferecer as melhores 
soluções para o cooperado, buscando sempre novas oportunidades 
de negócios, ampliando as ações no cooperativismo e valorizando 
todos que atuam no meio rural de nossa região e que ajudam a 
construir um futuro melhor. 

Devido ao lamentável falecimento do Diretor Presidente, Dr. João 
Emygdio Gonçalves, ocorrido no dia 6 de julho, o Conselho de 
Administração, cumpriu o Estatuto Social para a recomposição da 
diretoria, que assumiu a liderança da Coopama a partir do dia 11/07.

O Conselho de Administração indicou Beto Berteli como o terceiro 
membro da diretoria. Em seguida votou, de forma democrática 
para a definição dos cargos, ficando com a seguinte composição:

      Sandro Oliveira - Diretor Presidente
      Fernando Caixeta - Diretor Administrativo 
      Luis Alberto Berteli - Diretor Financeiro 

Os Diretores Fernando Caixeta e Sandro Oliveira já faziam parte 
da direção e estão totalmente integrados a gestão e Luis Alberto 
Berteli, que assume como Diretor Financeiro, é integrante do 
Conselho de Administração desde 2018, já atuou em multinacionais 
do agro e nos últimos anos vem se capacitando em cursos de 
gestão focado no cooperativismo. 

A Diretoria, com o apoio de todos, dá continuidade ao trabalho 
do Dr. João, que deixou no seu legado, uma gestão a favor do 
cooperado.

Diretor Presidente
Sandro da Silva Oliveira

Diretor Financeiro
Luis Alberto Caixeta Berteli

Diretor Administrativo
Fernando Caixeta Vieira

Conselheiros
Luiz Fernando F. Gouvea
Júlio José Pereira de Souza
Vinícius Magalhães de Carli

Conselho Fiscal
Samuel Campos Gonçalves
Cléberson Luiz S. M. Delgado
Jorge Dennys Vasconcelos
Lourenço Pereira de Aguiar
Angelo Munhoz Leite Alves
Humberto José Ribeiro

Jornalista Responsável/Editor
Sérgio Monteiro - MTB 7697/02

Diretoria da 
Coopama atuando 
sempre em favor
do cooperado
Gestão prioriza novas 
oportunidades de negócios
e valorização do agronegócio

Mantenha-se 
atualizado através
do site e de nossas 
mídias sociais:

cooperativacoopama

www.coopama.com.br

https://coopama.com.br/
http://www.facebook.com/cooperativacoopama
https://www.linkedin.com/in/cooperativacoopama/
https://www.instagram.com/cooperativacoopama/
https://www.youtube.com/channel/UCO4HKvupp-mPDP8Og6o0M4A
https://coopama.com.br/
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Começou trabalhando bem jovem em um açougue 
da família, e o espírito gestor já falava alto na vida 
de Sandro Oliveira, quando aos 14 anos assumiu 
a gestão do açougue de seu pai e começava seu 
primeiro grande desafio como líder. 

Cursou o ensino médio na antiga escola agrotécnica 
e formou em Técnico Agrícola. Já adulto, com 
visão empreendedora, iniciou seu próprio negócio: 
a extração de areia. E foi a partir daí que iniciou 
sua trajetória de muito trabalho, determinação e 
dedicação rumo ao sucesso. 

Na sequência, no ano de 1991 iniciou a atividade 
comercial de venda de materiais de construção em 
1997, administrando bem os negócios, ampliou suas 
atividades e inaugurou sua primeira loja na cidade 
de Machado, sempre focado na valorização das 
pessoas e em abrir e manter parcerias estratégicas.  

Além da experiência na prática em gestão, o novo 
Presidente sempre atualizou e buscou novos 
conhecimentos.

Participando ativamente de vários cursos e 
treinamentos, como o programa de Educação 
Cooperativista e Profissional do Sistema OCEMG, 
desde o ano de 2011, Sandro vem se preparando 
para o cooperativismo, sempre com a orientação e 
indicação do saudoso Dr. João Emygdio.

Sandro Oliveira 

História da vida profissional

Um líder preparado para o cooperativismo

Visão empreendedora

Diretor Presidente

Com visão administrativa e empresarial, foi um 
dos fundadores da Associação de materiais de 
construção a REDE CONSTRUAI, que reúne lojas 
de materiais de construção de todo o estado de 
Minas Gerais. Era o início do perfil associativista e 
cooperativista, despertando o interesse e a vocação 
para trabalhar e gerar riqueza em conjunto, com o 
lema: “sozinho vamos mais rápidos, juntos vamos 
mais longe”.

Por 15 anos integrou a direção dos negócios da 
rede Construai, sempre buscando conhecimento 
e capacitação através de diversos cursos de 
gestão.  Com sua capacidade de liderança foi vice-
presidente e presidente da REDE CONSTRUAI entre 
os anos de 2014 e 2017. Foi também presidente do 
Centro de Distribuição da Rede Construai em 2018.

Sua capacidade empreendedora foi mais longe, 
tomou gosto pela cafeicultura e em 2000 se tornou 
produtor rural, quando se associou à COOPAMA. Em 
2011, já como cooperado, entrou para o Conselho 
Fiscal da cooperativa. 

Logo em seguida, em 2012, assumiu como Diretor 
Financeiro, onde permaneceu até agora, quando foi 
indicado pelo Conselho para assumir a Presidência. 
Em 2017 também passou a integrar à direção do 
SPA Saúde, uma associação que gerencia um 
dos melhores planos de saúde do país, voltado 
exclusivamente ao produtor rural.

Conheça os diretores
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Estar na Coopama sempre foi um desafio, segundo 
Fernando Caixeta. Para ele atuar na gestão de uma 
empresa tão diversa, que tem muitos negócios, 
pois são mais de 17 negócios diferentes que a 
Coopama tem no seu portfólio hoje, exige muita 
dedicação e busca de capacitação constante. Por 
meio de parcerias com a OCEMG, participou de 

diversos cursos de aperfeiçoamento, buscando a 
excelência, o que proporcionou reconhecimentos 
importantes de excelência de gestão. O objetivo é 
sempre aperfeiçoar, inovar, ter o inconformismo das 
mesmas coisas e ter a busca da melhoria contínua.

Com todo o aprendizado, investimento na carreira 
e atualização profissional, Fernando está preparado 
para dar continuidade ao que vem sendo realizado 
na Coopama. Para ele, o exemplo de um grande 
líder que durante 19 anos dedicou sua vida a 
Copama, como foi o presidente Dr. João Emygdio, 
é razão para dar continuidade e ampliar ainda 
mais a qualidade da gestão da cooperativa. Nesta 
nova etapa, aumenta a responsabilidade na busca 
de uma Coopama sempre maior, sempre melhor, 
mais significante e mais importante na vida dos 
cooperados. São mais de 4 mil famílias, entre 
cooperados e colaboradores que dependem de 
uma gestão de excelência.  Toda a experiência 
acumulada, ao lado dos companheiros de diretoria, 
proporciona ao cooperado, segundo Fernando, 
a certeza de que a continuação do legado do Dr. 
João será de sucesso.  O desafio é manter este 
legado de muita inovação, de visão de futuro, de 
responsabilidade e proximidade com o cooperado. 

Os desafios na Coopama

Experiência em gestão

Produtor rural, formou-se em Agronomia em 2003 
e fez MBA em Marketing em 2007. A atuação é 
como cafeicultor e produtor de grãos no sul de 
Minas, em Machado, e no Cerrado com café, na 
região de Campos Altos. Atuou na Bayer, no Mato 
Grosso. Passou ainda pelas multinacionais Dupont 
e Monsanto, entre outras empresas, somando 13 
anos de experiência na área comercial. 

Como cooperado desde 2005, tem forte ligação 
com a cooperativa, pois seu pai foi colaborador da 
instituição, onde atuou por 18 anos no setor de RH. 
Buscou capacitação dentro do cooperativismo, 
participando de cursos de formação de conselheiros, 
como o Formacop, Lidercoop e até um curso no 
exterior, em Portugal, na Universidade Católica de 
Lisboa, voltado à alta gestão. Desde 2018 está no 
Conselho de Administração da Coopama, onde 
sempre foi incentivado a participar de capacitações 
voltadas ao cooperativismo.  

O novo desafio neste momento, de exercer o cargo 
de Diretor Financeiro, é de grande expectativa para 
Berteli. Segundo ele, o foco é dar continuidade ao 
trabalho que o Dr. João deixou, fazendo a gestão de 
qualidade com foco no cooperado. Trabalho junto 
aos demais diretores e conselheiros por uma gestão 
eficiente, procurando agregar o maior número de 
benefícios aos cooperados.

Luis Alberto 
Caixeta Berteli

Experiências profissionais

Capacitação para o cooperativismo

Novo desafio

Diretor Financeiro

Com formação superior em Veterinária e experiência 
como professor na área de Zootecnia, atuou durante 
20 anos na faculdade e ainda como técnico de 
campo por 26 anos. Tem uma vida profissional muito 
ligada a Coopama, onde atua profissionalmente há 
14 anos. Sempre muito dedicado à Coopama, optou 
por deixar a profissão de Veterinário e a de professor 
para investir na carreira de gestor na Cooperativa.

Fernando Caixeta 

História da vida profissional

Diretor Administrativo 
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Atuei por mais de 30 anos no mercado financeiro 
em agências bancárias e em Superintendências 
nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Atuando 
tanto na área comercial quanto no Agronegócios. 
Nos últimos 05 anos atuei no Setor público, como 
Secretário de Planejamento, Meio Ambiente, Obras 
e infraestrutura de Pouso Alegre.

Para ampliar a qualidade do serviço prestado 
aos cooperados, a direção da Coopama busca 
constantemente formatos de gestão que possam 
agregar no desenvolvimento da instituição, 
com isso recentemente, foi contratado um novo 
Superintendente para o setor administrativo 
financeiro. Com larga experiência no mercado 
financeiro, Rinaldo Lima Oliveira, que é 
cooperado há muitos anos, conversou com o 
Coopama Informa sobre este novo desafio. 

Uma palavra: orgulho. Para mim é um privilégio 
estar participando do processo de consolidação da 
Coopama como uma força do agronegócio, parceira 
dos agropecuaristas e geradora de riquezas para 
sua área de atuação. Contribuir para levar alimento 
à mesa das famílias é uma grande responsabilidade 
e muito me honra fazer parte dessa nobre missão.

O crescimento da Coopama nos últimos anos foi 
relevante, atingimos a marca dos R$ 800 milhões de 
faturamento em 2021, caminhamos para entrar para 
o seleto grupo das cooperativas com faturamento 
superior a R$ 1 bi. Isso nos dará mais poder nas 
negociações tanto na aquisição de insumos 
quanto na venda das nossas comodities. Tudo 
isso é revertido em benefícios aos cooperados. 
Uma cooperativa forte se faz com cooperados 
fidelizados. Esse é o nosso foco.

Todas as estratégias e ações da Coopama têm 
como objetivo não perder de vista a nossa missão, 
(através do cooperativismo gerar produtividade e 
rentabilidade aos associados), ou seja, gerar valor 
para o nosso cooperado. Algumas dessas ações: 
ampliar nossa atuação junto a todos os cooperados, 
implantação de sistemas tecnológicos que nos dê 
agilidade em tempo de atendimento e respostas às 
demandas dos cooperados, ampliar a produtividade 
e eficiência operacional, reforçar nossa atuação no 
mercado externo, dentre outras.

Se considerarmos o ocorrido nos últimos meses, 
questões climáticas, pandemia, guerra na Europa 
oriental, inflação mundial, variação cambial e impacto 
em várias comodities, podemos considerar que foi 
um período positivo. Para o futuro a tendência é de 
termos mais serenidade nos mercados financeiro e 
cambial e inflação brasileira e mundial declinantes. 
Estima-se uma boa safra de café e grãos.

Os números da Coopama são muito consistentes. 
Temos uma cooperativa bem gerida, com indicadores 
econômicos e financeiros consistentes e destaques 
quando comparados com outras cooperativas do 
mesmo segmento e porte. Inclusive recentemente a 
OCEMG, Organização das Cooperativas do Estado 
de Minas Gerais, avaliou e referendou nossos 
números, nos colocando em destaque no cenário 
cooperativista.

Reinaldo, nos fale um pouco da sua 
atuação profissional e experiência

Como é para você estar na Coopama? 

Quais foram os ganhos, no que 
a Coopama cresceu e como pode 
crescer ainda mais? 

Quais suas ações estratégicas
para ampliar ainda mais o atendimento, 
o andamento administrativo e os 
resultados ao cooperado? 

Mesmo com o momento atual 
da cafeicultura os resultados são 
positivos. Podemos esperar o que 
para o ano que vem? 

Como está a Coopama na sua visão? 
Quais as perspectivas e objetivos?

Superintendente 
Administrativo Financeiro:
Unindo esforços para uma 
Coopama mais próxima 
dos cooperados
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Com a presença de grandes marcas do agronegócio 
e a credibilidade da Coopama, o produtor rural 
terá acesso a máquinas, tratores, implementos, 
defensivos, sementes, fertilizantes de solo e 
foliares, nutrição animal, veterinária e muito mais! 
Tudo para deixar o seu dia a dia mais fácil e mais 
rentável. 

O “Espaço Inovação”, com startups do agro será 
uma das novidades da feira. O produtor rural terá 
acesso ao que há de melhor e mais moderno em 
tecnologia para ampliar e melhorar a qualidade da 
sua produção.

Retorno presencial e destaque da Coopama no agro 
trazem marcas reconhecidas nacionalmente para a 
18ª edição da FENEC, comprovando a credibilidade 
da nossa Cooperativa. 

São 3 dias para estreitar os laços com nossos 
cooperados e fornecedores, gerando oportunidades 
de fazer grandes negócios com condições especiais.

A FENEC oferece uma grande variedade de 
produtos, e que através da parceria com as 
principais instituições financeiras do país, o 
produtor rural pode realizar investimentos e obter o 
melhor desempenho da sua produção.

E temos como destaque a modalidade “barter”, que 
permite que o produtor utilize a própria produção 
como moeda de troca.

Tudo o que o produtor
rural precisa num só lugar

Inovação a favor 
do produtor rural

Confiança dos fornecedores
fazem a maior FENEC da história

As melhores negociações 
acontecem na FENEC
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Painel - O futuro do agro: 
ELAS fazem acontecer 15h23/08

10h24/08

15h24/08

10h25/08

15h25/08

Fermentação de café: 
sistemas inteligentes, 
controles e replicação de 
processos (Prof. Leandro)

Pontos críticos de 
qualidade em pós-colheita 
de café: atualização de 
processos (Prof. Leandro 
Paiva)

Custo de Produção 
de Café (Rodrigo - Senar)

Quando sua máquina 
agrícola quebra? (Prof. 
Raats – IF Sul de Minas)

Data Hora Atividade

Estratégias para altas 
produtividades (Gustavo 
Rennó – Mestre em 
cafeicultura e Apresentador 
‘No Pé do Café’)

18h23/08

18h24/08

“Suas vacas estão falando. 
Você está ouvindo?” 
(Eduardo Valias – Médico 
Veterinário e Consultor da 
Happy Treinamentos) 

Data Hora Palestra

Nosso objetivo é oferecer conhecimento 
aos cooperados, através de treinamentos e 
capacitações que agreguem o seu dia a dia, gerando 
mais produtividade e rentabilidade.

Um lanche com sabor de afeto muda o acolhimento 
dos pacientes da Santa Casa de Caridade;

E o almoço quentinho, com aroma de carinho, 
pode deixar o dia a dia de pacientes oncológicos 
assistidos pela Instituição Amigos da Vida muito 
mais alegre;

Ah, e um saboroso sorvete refresca a sua tarde e 
pode deixar os atendimentos na APAE muito mais 
inclusivos, e você também pode ajudar estacionando 
seu veículo com eles. 

A “Sala do Conhecimento” conta com uma 
programação voltada às necessidades de nossos 
cooperados.

Valorizar o trabalho dos nossos 
cooperados, que através do seu 
suor, levam alimento à mesa de 
muitas famílias.  Venha conhecer uma 
diversidade de culturas e atividades. 

Um espaço especial com exposição 
dos mais diversos produtos Coopama. 
Você poderá conferir nossos modelos 
exclusivos de chapéus, bonitas, selarias, 
além de produtos como rações, insumos 
e grãos. Esperamos você!

Um espaço de entretenimento para 
as crianças. Fique tranquilo enquanto 
realiza suas compras.

Fazer o bem em um simples gesto pode 
mudar a vida de muitas pessoas. Este 
espaço tem a presença de Instituições 
Sociais, para você ajudar. 

Conhecimento e acesso
à novas tecnologias

23, 24 e 25 de agosto
9h às 19h

Unidade Industrial Walter Palmeira 
Rua Francisco Carvalho Dias, 235 - Santo 
Antônio – Machado/MG

Sinta-se em casa,
tem atração para o dia todo!

Espaço do Cooperado

Espaço Unidades 
de Negócios

Fazendinha
e Espaço kids

Praça de Alimentação
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A Coopama, sempre voltada para ações de 
responsabilidade social com a comunidade onde 
está inserida, atuou na organização e promoção 
do “Arraiá da Cooperação”, um evento realizado no 
dia 09 de julho em uma ação de intercooperação 
organizado com as cooperativas Coetagri, Sicredi 
Unicred, Unicred e Unimed Machado.

Com grande participação de público, a Praça 
Antônio Carlos ficou lotada durante toda a festa, 
que contou com diversas atrações e comidas 
típicas. O movimento ultrapassou as expectativas. 
Um verdadeiro show de cooperação! 

A atuação da Coopama aconteceu também por 
meio da participação de voluntários ligados a 
instituição, entre cooperados e colaboradores que 
não mediram esforços para ajudar na realização do 
evento. 

Ao final da festa mais de R$ 24 mil reais foram 
arrecadados e serão destinados às instituições: 
Abrigo Jesus, Maria José, Amigos da Vida, APAE, 
Grupo de Amigos da Santa Casa de Machado e Lar 
São Vicente de Paulo. Ao todo, mais de 420 pessoas 
são assistidas diretamente por estas instituições, 

além de suas famílias e a comunidade de Machado, 
que se beneficiam indiretamente. 

A solidariedade continua. A campanha de doação 
está a todo vapor e você ainda pode contribuir. As 
doações poderão ser alimentos, como leite, óleo, 
café, e também óleo de cozinha usados, fraldas 
geriátricas, máscaras descartáveis, além de roupas, 
calçados, produtos de higiene pessoal e poderão 
ser entregues em qualquer uma das cooperativas 
participantes. Estas doações também serão 
destinadas às instituições apoiadas pelo Arraiá. 

A direção da Coopama e das demais cooperativas, 
assim como a comunidade em geral agradecem a 
todos que se dedicaram na organização e promoção 
do evento, disponibilizando tempo e força de 
trabalho em prol das instituições machadenses.  

O Arraiá da Cooperação, a maior ação de 
intercooperação já realizada em Machado, faz 
parte das ações do Dia C – Dia de Cooperar. Com 
abrangência nacional, o Dia C tem como tema 
“Atitudes simples movem o mundo”. O objetivo é 
incentivar iniciativas de responsabilidade social 
nas comunidades em que as cooperativas estão 
inseridas, por meio de ações voluntárias. 

Arraiá da Cooperação:
Festa da solidariedade 
e intercooperação 
movimenta Machado
“Atitudes simples movem o mundo”

10

Representantes 
Cooperativas e Instituições



11

Luciano Neder Gonçalves
Superintendente Comercial Coopama

Para ampliar a eficiência de sua atividade, a Coopama busca as 
condições para o crescimento e desenvolvimento da produção 
dos cooperados. Oferece sempre as melhores soluções, 
entre tecnologias, produtos e serviços, com suporte desde 
o planejamento da safra, o pós-colheita até o momento da 
comercialização. Os cuidados com os tratos culturais permitem 
aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade da produção. 

É hora de 
planejar a safra

Confira algumas dicas que podem 
auxiliá-lo nesse planejamento: 

Procure seu consultor ou Unidade mais próxima e faça o planejamento de safra;

Faça o planejamento antecipado das compras de adubo, a fim de minimizar os 
impactos diante das oscilações de mercado, além da oferta e disponibilidade de 
produtos;

Antecipe a análise de solo, para programação da adubação e correção de solo;

Atualize seu cadastro para adequação do limite de crédito junto a Cooperativa, 
para a agilidade nas negociações e fechamentos. 

Nossos consultores estão à disposição para auxiliá-lo nas recomendações que 
adequem à sua necessidade;

Dimensione os equipamentos agrícolas verificando a necessidade de aquisição e 
planejamento das revisões necessárias; 

Amplie os cuidados com o manejo pós-colheita;

Nossos consultores estão à disposição para auxiliá-lo nas recomendações que 
adequem à sua necessidade;

Aproveite as condições da FENEC para realizar suas compras!
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Um dos grandes desafios que encontro nas 
fazendas e empresas que visito no Brasil e no 
exterior é a clareza na diferenciação entre custo e 
investimento, já que muitas vezes os investimentos 
geram custos percebidos e lucros indiretos que, 
se não medidos e demonstrados, podem levar a 
conclusões erradas e decisões catastróficas para o 
negócio, seja ele qual for.

A pecuária de leite é a que mais sofre com isso, 
já que opera 365 dias por ano, demandando mão 
de obra, insumos, manutenções e principalmente 
tempo do produtor para atender a todas as 
demandas diárias, controlar o fluxo de caixa, com 
recebimentos e pagamentos, controlar e apurar 
os indicadores zootécnicos e financeiros e ainda 
planejar a agir em prol do futuro da atividade com 
foco na sustentabilidade do negócio por longo 
prazo.

Custo, na minha visão, é tudo que dificulta a 
obtenção do lucro. Vaca mancando é custo, 
ordenha ruim é custo, ração de baixa qualidade é 
custo, insumos falsificados são custos, cerca ruim é 
custo, baixa produtividade é custo, mesmo que não 
gerem um desembolso imediato ou que gerem, no 
caso de rações de baixa qualidade, uma sensação 
momentânea de ter feito um bom negócio.

Investimento, por sua vez, é tudo que potencializa 
a obtenção de lucro da atividade, mesmo que gere 
algum desembolso adicional no início. Porém este 
desembolso será reposto pelo resultado que virá do 
investimento, o que chamamos de ROI sigla derivada 
do inglês que significa retorno sobre o investimento. 
E investir é fundamental para a competitividade de 
todos os negócios.

Ração boa é investimento, rebanho saudável e 
produtivo demanda investimentos, silagem de 
qualidade demanda investimentos, mão de obra 
qualificada demanda investimentos (principalmente 
de tempo para treinamentos), ou seja, obtenção de 
lucro demanda investimento!

Em quase 80 anos de mercado, a Coopama sempre 
teve muito cuidado em conhecer, se desenvolver 
e orientar os cooperados sobre este tema crítico: 
o que é investimento e o que é custo e um dos 
frutos deste trabalho foi a elaboração da FENEC, 
um ambiente de negócios focado em gerar 
bons investimentos, que retornam e ajudam os 
cooperados a prosperarem em suas atividades.

Neste momento em que o mercado de leite 
remunera melhor o produtor, os investimentos 
certos se tornam ainda mais necessários e viáveis, 
para redução de custos e aumento dos lucros.

Investimento 
não é custo. 
Aproveite a FENEC!

Eduardo Valias 
Médico Veterinário e Consultor 
da Happy Treinamentos

Investimento não 
é custo. Aproveite 
a FENEC!
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Phós’Up é o inoculante biológico da Tradecorp 
com ação de solubilização de Fósforo e promoção 
de crescimento, além do único com registro para 
inoculação via pulverização foliar e incremento de 
produtividade em até 8,7 sacos por hectare na soja. 
O coordenador técnico da Tradecorp, Fernando 
Bonafé, explica que com a atual situação geopolítica 
mundial, ficou evidente a dependência do mercado 
agrícola brasileiro de insumos importados, em 
especial das tradicionais fontes de adubos de base 
(NPK). 

Os solos brasileiros, em sua maioria, são ácidos 
nutricionalmente pobres necessitando de 
adubações de base (NPK) pesadas anualmente para 
que possam ser cultivados”, comenta Fernando. 
Neste contexto o Fósforo (P) é um dos principais 
macronutrientes requeridos pelas culturas. Ele 
é usado pelas plantas para a formação de ATP 
(Trifosfato de adenosina), que é a principal fonte de 
energia para a realização de processos essenciais 
para as plantas como fotossíntese, divisão celular, 
transporte de fotoassimilados, dentre outros para 
que seja possível boas produtividades. No solo, o 
Fósforo tem dinâmicas diferentes conforme a forma 

em que se apresenta. Na forma inorgânica, de ânions 
fosfato, pode ser facilmente imobilizado no solo 
pelos processos de precipitação com cátions como 
Fe3+ e Al3+ ou adsorção pelos óxidos de ferro e de 
alumínio, ficando indisponível para as plantas. Com 
o lançamento do Phós’Up, Fernando explica que é 
possível disponibilizar o Fósforo do solo e otimizar 
seu aproveitamento quando aportado ao solo na 
forma de adubos fosfatados. 

Phós’Up foi extensamente testado e avaliado em 
todo o Brasil nas safras 2020 e 2021, e seu registro 
foi concedido para cultura da soja em janeiro de 
2022. 

Para mais informações 
acesse o site www.tradecorp.com 

Mais informações 
acesse o site:

www.tradecorp.com
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A Tradecorp traz para o mercado brasileiro 
mais esta inovação biológica, que pode tornar 
as lavouras mais sustentáveis e produtivas. O 
inoculante biológico Phós’UP, formulado com 
a bactéria Pseudomonas fluorescens, possui 
alta aptidão para solubilizar o fósforo 
e promover o crescimento vegetal. 

A busca por alternativas aos adubos contendo 
NKP e novas tecnologias que auxiliem as 
plantas a otimizar o aproveitamento dos 
nutrientes aportados, se tornou foco das 
empresas de nutrição para auxiliar os 
produtores frente a atual situação de alta
de preços e escassez dos fertilizantes”
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A Coopama está sempre inovando para 
melhor atender ao cooperado, com o 
propósito de ampliar a qualidade nos 
diversos serviços e agilizar o dia a dia de 
quem produz e não tem tempo a perder. 
As mudanças implantadas fazem parte
de ações estratégicas na 
busca pela melhoria contínua. 

Pagamento 
de conta corrente 

Automatização das cobranças 
dos cooperados

Inovações que 
favorecem o 
cooperado Coopama

Exclusivo na AGRIPEÇAS – mais perto, mais rápido e mais ágil. Maior comodidade e 
conforto ao cooperado! Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. 

E mais uma facilidade: Portal do Cooperado, onde você tem acesso ao extrato 
financeiro detalhado e emissão de boletos. Acesse: www.coopama.com.br

Pensando sempre em inovação e melhorias nos serviços prestados ao cooperado, o 
Setor Financeiro implantou o processo de cobranças preventivas referente a conta 
corrente e as operações com café e grãos. Sabemos que o dia-a-dia no campo gera 
grandes demandas, e com intuito de lembrá-lo, a partir de agora, serão enviados 
avisos para que você, cooperado, possa se programar:

As mensagens serão enviadas via e-mail, WhatsApp e SMS. Para receber o aviso, é 
importante que mantenha seu cadastro atualizado. Em caso de dúvida, entrem em 
contato com a assistente administrativa da sua Unidade de Negócios.

Atenção! Para os cooperados de Machado, a partir de 
agora, os pagamentos da conta corrente são efetuados 
somente na Unidade Agripeças.

5 dias antes do vencimento de sua conta corrente e, 
caso necessário, 7 dias após o vencimento.
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A Coopama possui armazéns com capacidade 
estática de 250 mil sacas, em Machado, Poço 
Fundo, com uma estrutura de transbordo na 
Unidade de Elói Mendes, que facilita o envio do café 
para Machado. 

O maquinário de beneficiamento é moderno e 
faz com que agregue valor ao café tanto para 
exportação como para mercado interno. 

Garantia e segurança da saída da propriedade à 
chegada na cooperativa. Agilidade na emissão da 
Nota Fiscal, que garante automaticamente o seguro 
da carga. Processo simples e rápido: o cooperado 
entra em contato com o Departamento de Café 
ou em um dos nossos armazéns, pelos telefones, 
informa a quantidade de sacas e os dados do 
caminhão.

Conheça os serviços e as inovações 
que o Departamento de Café da 
Coopama oferece ao Cooperado:

Armazenagem com 
qualidade e segurança

Seguro transporte

3295-0140 3295-0550

De segunda a sexta de 7h30 às 17h30

3295-0143 99916-6229

Departamento de café: 
Segurança, novos 
negócios e mais 
qualidade nos serviços 
aos cooperados

Tive a experiência de roubo na propriedade 
e felizmente o café estava segurado pela 
Coopama, que me ajudou muito na questão 
burocrática; recebi direitinho. E não se 
esqueça: só vale seguro com nota. Sempre um 
serviço prático e que funciona muito bem.

– afirma o cooperado José Solon. 

O Departamento de Café dispõe de um espaço 
totalmente estruturado, laboratório de análise 
sensorial de última geração, equipe de provadores 
Q-Graders, altamente qualificados. Todas as 
amostras são classificadas e degustadas e os 
resultados lançados em um sistema informatizado, 
visando uma melhor organização e controle de 
todos os lotes de café. Tudo feito às cegas para 
garantir a imparcialidade da prova.

Classificação 
e degustação
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A Coopama fortalece a parceria com a Legendér para 
as exportações dos nossos cafés, proporcionando 
preços diferenciados para os cafés exportados, 
buscando valorizar a qualidade de cada lote. 

Com a parceria já foram exportados mais de 102 
CONTAINERS da safra 2021/2022 para os Estados 
Unidos, Alemanha, Canadá, Inglaterra, Suíça e 
Colômbia; e a expectativa para a safra 2022/2023 
é aumentar o volume de CONTAINERS exportados. 

A região é forte na agricultura familiar, produzindo 
cafés de alta qualidade.

Com isso a Coopama está ampliando sua atuação 
de atendimento aos cooperados da Unidade de 
Poço Fundo, contando com uma sala para negociar 
os cafés e ainda com um colaborador, para auxiliar 
o departamento de café junto aos produtores da 
região no campo.

Busca por 
novos mercados

Novidades na
região de Poço Fundo

Armazém de Café - Machado

Confiança, credibilidade, qualidade e busca pela 
inovação fazem da Coopama a melhor opção para 
comercialização do seu café.

Melhor opção para 
venda de seu café

Visite a Unidade e negocie
seu café com a Coopama

(35) 98863-5243
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Atuando para ampliar as possibilidades de negócios 
para os cooperados, que são a base da Coopama, 
a nossa cooperativa participou do World of Coffee 
Milão, na Itália, a maior feira de café da Europa, 
que aconteceu entre os dias 23 e 25 de junho, 
com presença de algumas das principais empresas 
do mundo relacionadas aos setores de café e 
alimentos. 

A Coopama esteve representada pelo Diretor 
Presidente Sandro Oliveira, pelo Superintendente 
Comercial Luciano Neder e por Demilson Júnior, da 
Legendér Coffee, parceira da Coopama. 

Participar de um evento como este, que veio 
a convite e patrocínio da COCCAMIG, é estar 
conectado com o que existe de mais moderno no 
mundo da cafeicultura, abrindo novas oportunidades 
de negócios e buscando ampliar as possibilidades 
para todos os cooperados da Coopama.  

A presença na feira possibilitou fortalecer e 
estreitar o relacionamento com nossos clientes 
importadores de café e prospectar novos clientes 
para os excelentes cafés produzidos pelos nossos 
cooperados.

Aproveitando a viagem, nossos representantes 
visitaram a Importadora Nordic Approach E 
TROPIQ, que são grandes importadores de cafés 
finos e a KAFFE BRENNERIET, a maior torrefação 
de cafés especiais da Noruega. Ambas compram 
cafés finos principalmente do Sul de Minas, sendo 
uma possibilidade para a venda futura dos cafés 
especiais de nossos cooperados.

Estas ações são focadas em ampliar mercados, 
melhorar o desempenho das vendas de cafés, abrir 
novas oportunidades para que os negócios da 
cooperativa e consequentemente dos cooperados 
possam caminhar de forma sólida e positiva para 
todos. 

Luciano Neder
Superintendente Comercial da Coopama 

“Pude verificar In loco o reconhecimento 
dos nossos clientes importadores da 
qualidade dos cafés exportados pela 
Coopama, além disso, vários deles já 
sinalizaram a necessidade de aumentarmos 
o volume de negociações com eles. Com 
isso, temos a possibilidade de valorizarmos 
ainda mais os cafés de nossos cooperados. 
Estamos sempre buscando gerar 
rentabilidade aos nossos associados, essa 

Abrindo novos 
mercados na Feira 
de Cafés de Milão Demilson Júnior - Parceira Legendér 

Luciano Neder - Superintendente Coopama
Sandro Oliveira - Diretor Presidente Coopama
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O “Anuário de Informações Econômicas e Sociais do 
Cooperativismo Mineiro”, apresentado no dia 28 de 
junho em Belo Horizonte, aponta para o crescimento 
e fortalecimento da Coopama no cenário 
cooperativista. Os números são promissores e 
demonstram que o desenvolvimento da cooperativa 
se dá através de resultados extremamente positivos 
para todos os cooperados.  

No Mundo existem mais de 1 bilhão de pessoas 
cooperadas, no Brasil são mais de 1.150 cooperativas 

do agronegócio e em Minas Gerais temos mais de 
2 milhões e meio de cooperados. Neste cenário, a 
Coopama está entre as 10 maiores cooperativas 
de Minas Gerais quando o assunto é ingressos e 
receitas totais, com um crescimento de 32,8% em 
2021, comparado a 2020. 

Quando o assunto é “Sobras Antes das Destinações”, 
a Coopama ocupa o 6º lugar, com R$ 33. 949.412, 
34 (trinta e três milhões, novecentos e quarenta e 
nove mil quatrocentos e doze reais e trinta e quatro 
centavos), garantindo possibilidades de mais 
investimentos, para você, cooperado. 

Novos produtores se associando à Coopama: A 
cooperativa cresceu em número de cooperados, 
passando de 10º para 8º lugar, com um crescimento 
de 10,7% em relação a 2020, totalizando 3.349 
cooperados. É a sua cooperativa sendo referência 
no agronegócio.

A Coopama cresceu 37,1%  seus ativos totais em 
relação a 2020. Em 2021 esse valor foi na ordem de 
R$ 653.679.755, 26 (seiscentos e cinquenta e três 
milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos 
e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), 
sendo a 6ª cooperativa agropecuária de Minas na 
capacidade de geração de benefícios futuros aos 
cooperados.

No evento de lançamento do anuário, a Coopama 
esteve representada pelo Diretor Administrativo 
Fernando Caixeta e pelo Diretor Financeiro 
Luis Alberto Berteli que se orgulharam com os 
resultados, fruto de muita dedicação e trabalho. O 
grande beneficiário desta conquista é o cooperado. 
O resultado mostra que estamos no caminho certo, 
gerando valor ao produtor rural.

Coopama 
é destaque 
no cenário 
cooperativista

O grande beneficiado 
é o cooperado. 

Ativos totais

Sobra antes das destinações

Nº de Cooperados

Ingressos e receitas totais

A Coopama em números
Indicador Posição 2021

6ª

9ª

10ª

6ª

Dados avaliados em 197 cooperativas mineiras do 
ramo do agropecuário. Fonte: Anuário de Informações 
Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro 2021.

Marcos Valério - Presidente da Cocatrel 
Ronaldo Scucato - Presidente da Ocemg
Fernando Caixeta - Diretor Administrativo Coopama
Alexandre Gatti - Superintendente da Ocemg
Luis Alberto Berteli - Diretor Financeiro Coopama
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A Coopama esteve presente na celebração dos 
25 anos do Sicoob Credivass, evento realizado 
em São Gonçalo do Sapucaí, no dia 25 de junho, 
para prestigiar o sucesso desta tão importante 
cooperativa de crédito do Sul de Minas. 

Na ocasião, o Diretor Administrativo da Coopama, 
Fernando Caixeta, pôde, em nome da Cooperativa 
parabenizar toda equipe Credivass nas pessoas 
do fundador Sr. Ivan Lemos Brandão e do atual 
presidente Roberto Machado Mendes de Barros. 

Sicoob Credivass 
comemora 25 anos

O grande beneficiado 
é o cooperado. 

Eduardo Valias - Consutor da Happy Treinamentos 
| Fernando Caixeta - Diretor Administrativo 
Coopama | Sr. Ivan Lemos Brandão - Fundador 
do Sicoob Credivass | Roberto Machado Mendes 
de Barros - Presidente Sicoob Credivass

O Encontro Nacional das Cooperativas 
Agropecuárias – ENCA, aconteceu nos dias 28 e 29 
de junho em Campinas/SP, reunindo as lideranças 
das principais cooperativas agropecuárias do país.
Foram debatidos temas como: o futuro do mercado 
agro e de commodities, relacionamento com os 
associados, transformação digital, e-commerce e 
marketplace.

Na ocasião estiveram presentes o Superintendente 
ADM/Financeiro Rinaldo Oliveira e o Gerente 
Industrial Denilson Mendes, que tiveram a 
oportunidade de assistir painéis e palestras com 
renomados especialistas em fóruns com os mais 
atuais temas do agro. O encontro proporcionou 
também a troca de experiências entre os 
participantes e os nossos líderes voltaram com 
muitos planos para serem incrementados. 

O ENCA fortalece o setor do cooperativismo, 
fundamental para o agronegócio. Por meio das 
cooperativas agropecuárias, como é o caso da 
Coopama, o país tem dado saltos de produtividade 
e conquistado resultados cada vez melhores dentro 
e fora do campo.

Lideranças do 
cooperativismo 
agropecuário discutem 
o futuro do agro

Denilson Mendes - Gerente 
Industrial Coopama | Rinaldo 
Oliveira - Superintendente ADM/
Financeiro Coopama
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A Coopama participa do Programa de 
Acompanhamento Econômico e Financeiro (GDA), 
desenvolvido pelo Sistema Ocemg, que tem por 
objetivo apresentar os indicadores de desempenho 
e econômicos referente ao cenário mineiro do setor 
cafeeiro.

Em julho, foi a vez da Diretoria da Coopama 
receber a visita de José Fidelis da Silveira e Felipe 
Moreira, que são os Analistas de Desenvolvimento 
e Monitoramento de Cooperativas do Sistema 
Ocemg e responsáveis pelo projeto que apresentou 
os indicadores de desempenho da Coopama, 
reforçando a evolução e expansão diante do 
resultado positivo dos anos anteriores.

Mais uma vez os resultados encheram de orgulho 
os líderes da Coopama. A cooperativa aumentou 

em mais de 90% o seu faturamento por associado, 
se comparado o faturamento de 2017 com 2021, 
muito acima das cooperativas analisadas pelo 
programa, que cresceram cerca de 45%, no 
mesmo período. Outro indicador importante é o 
nível de endividamento que a Coopama chegou 
em 2021, onde observamos que o nosso nível está 
muito abaixo comparando aos das cooperativas 
analisadas. 

Os números destacam a Coopama no Cenário 
cooperativista e comprovam que a cooperativa 
segue no caminho correto: crescimento com 
sustentabilidade e garantia de resultado para o 
cooperado. 

Programa de 
acompanhamento 
econômico e 
financeiro da OCEMG

Coopama cresce com 
sustentabilidade e gera 
resultado para o cooperado

Fernando Caixeta - Diretor Administrativo 
Coopama | José Fidelis da Silveira e Felipe 
Moreira - Analistas de Desenvolvimento e 
Monitoramento de Cooperativas do Sistema 
Ocemg  | Luis Alberto Berteli - Diretor 
Financeiro Coopama.

buscando constantemente o aprimoramento das 
práticas profissionais, na geração de compromissos 
com a excelência da cooperativa e principalmente 
na melhoria do relacionamento e engajamento com 
os cooperados. 

Nos últimos 12 meses foram aproximadamente 
227 horas de treinamento ministrados com foco 
em capacitação técnica sobre produtos e serviços, 
conceitos do cooperativismo e processos internos. 

Outra ferramenta implantada na Coopama para 
auxiliar na comunicação interna, foi o App Conexão 
Coopama, que permite engajar e atualizar o 
colaborador de forma mais ágil, sobre as políticas, 
processos e tudo que precisa ser comunicado ao 
cooperado.

Todas essas ações reforçam o compromisso 
da cooperativa em oferecer sempre o melhor 
atendimento aos cooperados.

Promover o desenvolvimento organizacional, 
focado na cultura cooperativista, é um dos objetivos 
da Universidade Corporativa Coopama. Por isso, 
incentivamos a capacitação para os nossos 
colaboradores, auxiliando o seu crescimento 
pessoal e profissional.

As capacitações realizadas pela Coopama e 
por parceiros, trabalha com foco em resultados, 

Diretoria promove e 
incentiva a capacitação 
e desenvolvimento dos 
colaboradores
Colaboradores da Coopama 
preparados para melhor 
atender o cooperado
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Um dos principais focos na atuação da Coopama 
é proporcionar ao cooperado oportunidades de 
desenvolvimento, busca pela melhoria no segmento 
que atua e assim promover maior qualificação e 
melhores resultados. Por meio da Universidade 
Coopama e de fornecedores parceiros, 
apresentamos um conjunto de ações voltadas para 
as novas tecnologias, aumento da produtividade 
e engajamento do produtor rural trazendo mais 
eficiência para os trabalhos no campo. 

Confira as capacitações já realizadas:  

Coopama oferece 
capacitação aos 
cooperados
Parcerias abrem portas 
a novos conhecimentos

Tema: Segurança no campo

Tema: Valorize seu café na Coopama

Tema: Manejo Nutricional para melhoria dos sólidos do leite

Tema: Nutrição equilibrada e eficiente do cafeeiro/
tecnologias e inovações para cultura do café

Tema: Manejo nutricional e fitossanitário para 
cultura do cafeeiro

Tema: Nutrição equilibrada e eficiente do cafeeiro / Manejo 
Moderno no controle do complexo de Doenças no Cafeeiro

Data: 30/06/2022

Data: 22/07/2022

Data: 19/07/2022

Data: 26/07/2022

Data: 27/07/2022

Data: 28/07/2022

Local: Centro de Treinamento Coopama 

Local: Bairro Posses / Campestre 

Local: Bandeira do Sul

Local: Unidade de Negócios Elói Mendes

Local: Distrito de Paiolinho/Poço Fundo

Local: Bairro Arranca Rabo / Carvalhópolis 

Parceiro: Polícia Militar 

Parceiro: Legendér 

Parceiro: Laticínio Bandeira e Poli Nutri 

Parceiro: AgroCP / Ihara 

Parceiro: GiroAgro / Bayer

Parceiro: AgroCP/ UPL
Palestra UPL e AgroCP

Palestra Posses

Palestra Polinutri e Laticínio Bandeira

Palestra Polícia Militar

Palestra GIROAgro e Bayer

Palestra da Ihara e AgroCP

Evento Tradecorp
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Quando o cafeicultor e cooperado da Coopama 
Rogélio Serafini e sua esposa Maria Regina Garroni 
Serafini olham para suas plantações, o sentimento 
que fala mais alto ao coração é de que estão 
no caminho certo. E que o futuro será de muito 
trabalho, mas também de muitas conquistas. 

A família é unida em tudo o que faz. Rogélio e  Regina 
estão casados há 28 anos e têm 2 filhos: o Ritieli 
Serafini de 26 anos, casado com Ingrid Serafini, pais 
da Ana Valentyna. E o mais novo, o Diego Serafini, 
de 22 anos, casado com Fabiana Corsini Serafini, 
que são pais da Elyssa. 

Os jovens agricultores trabalham na propriedade e 
já se preparam para a sucessão, para comandar os 
negócios. 

A fazenda onde a família planta e colhe, se chama 
Santo Expedito e fica no bairro Passa Dois em 
Machado, onde a produção vem crescendo nos 
últimos anos. A rotina é a do dia a dia, tradicional de 
quem se dedica ao meio rural. Os cuidados especiais 
são com a lavoura de café, além da plantação de 
milho e feijão para consumo próprio. 

Com muito trabalho, a família vem conquistando 
novos negócios e mais oportunidades. E o apoio e 
o bom relacionamento com a Coopama tornam-se 
fundamentais neste processo. 

– conta Rogélio com orgulho. 
– conta o cooperado. 

Desde a minha infância aprendi a plantar e 
cultivar café. Na minha família já estamos na 
quarta geração de produtores.

A Coopama sempre está presente, com 
palestras, cursos e dia de campo em minha 
lavoura. Tudo o que preciso, sempre tenho o 
apoio dos agrônomos Fábio Junior, Guilherme 
Amaral e Lucas. Sou grato a eles pela atenção 
e rapidez quando preciso, pois, estão sempre 
presentes para me ajudar.

Família de cafeicultores 
trabalha com fé e de 
olho no futuro dos 
negócios
Relacionamento
e apoio da 
Coopama ajudam 
a colher bons 
resultados

Cooperado Rogélio 
e esposa Maria Regina
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E quando pensa no futuro, a família já conta com 
o apoio da Coopama, até mesmo para conduzir e 
apoiar a sucessão nos negócios. 

Com o apoio da Coopama e dos especialistas que 
a cooperativa coloca à disposição do produtor 
rural, o Rogélio consegue ter um manejo de melhor 
qualidade nas lavouras. A adubação, pulverização, 
assim como a poda, ou seja, todos os cuidados 
com a lavoura até chegar na colheita, seguem 
orientações dos técnicos da Coopama. E neste 
contexto, os filhos vão aprendendo.

Com fé constante, muita união e trabalhando todo 
dia, a família sabe que boas colheitas virão.

E quando o momento de a sucessão chegar, no dia 
em que o Rogélio e a Regina decidirem se aposentar 
para curtir um pouco mais a vida, eles sabem que 
os filhos e as noras terão o apoio da Coopama o 
tempo todo. 

E os filhos sabem que terão muito trabalho pela 
frente, com a responsabilidade de fazer crescer o 
que os pais construíram até aqui. 

– afirma o produtor rural. 

– afirmam em conjunto Ritiele e Diego. 

– contam os filhos. 

– finaliza Rogélio.  

- fala o cooperado. 

Meus filhos aprenderam na prática, me 
acompanhando no dia a dia desde quando 
eram crianças. Trabalhamos entre sol e chuva 
para cuidar bem da lavoura, desde o plantio até 
a colheita. O que sempre passo a eles é isso: 
cuidar bem das plantações para termos bons 
resultados.

A importância de termos nosso pai ao lado, que 
nos orienta e ensina o que nós não sabemos 
para cuidar bem da lavoura e fazer bons 
negócios é fundamental para o nosso futuro.

“Agradeço primeiro a Deus por tudo o que 
construímos até agora, pela união da nossa 
família. Mas não posso deixar de agradecer 
também aos amigos da Coopama, uma 
parceria, um apoio que temos sempre e que 
podemos contar em todas as horas.

A Coopama nos ajuda de várias formas, nos 
negócios como na compra de fertilizantes, 
defensivos, combustível, equipamento agrícola, 
como trator, derriçadeiras, sopradores, 
pulverizadores, peças em geral, rações e até 
no apoio para que a gente possa administrar 
melhor os negócios.

Somos gratos pelo aprendizado passado pelo 
meu pai, que nos ensinou a cultivar o café, ser 
honesto e trabalhador. Ele sempre nos orientou 
a trabalhar corretamente para fazer bons 
negócios e assim chegarmos onde estamos 
hoje.
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Propriedade Santo Expedito 
Baiiro Passa Dois
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Responsabilidade socioambiental está no DNA da 
Cooperativa, que apoia projetos que promovam o 
bem-estar e o desenvolvimento sustentável das 
comunidades onde atua. Projetos de educação 
e conscientização de crianças e adolescentes, 
permitem conscientizar os jovens a construir uma 
comunidade cada vez mais segura. Além disso, é 
preciso incentivar projetos voltados à segurança 
no campo, para que nossos produtores continuem 
suas atividades com tranquilidade.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas 
e a Violência - PROERD é uma realização da Polícia 
Militar de Minas Gerais, que tem o objetivo de 
ensinar aos estudantes habilidades para tomada de 
boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas 
de maneira segura e saudável.

A Coopama é parceira do programa e contribuiu 
com a confecção das camisetas para os alunos do 
programa da cidade de Alfenas/MG. 

E como forma de apoiar a ampliação da qualidade 
da segurança pública, a Coopama realizou a doação 
de um GPS  (Sistema de Posicionamento Global)  
para a Polícia Militar de Machado. 

O aparelho de GPS é considerado de fundamental 
importância na atividade policial, uma vez que é 
monitorado pela sala de operações, facilitando 
o apoio em ocorrências policiais em lugares com 
baixo ou nenhum sinal telefônico.

Além disso, a Coopama se colocou à disposição 
para ajudar no georreferenciamento que a Polícia 
Militar está fazendo nas propriedades rurais de 
Machado. O projeto visa realizar o mapeamento das 
propriedades, facilitando assim, o deslocamento em 
caso de ocorrências e também o patrulhamento do 
dia a dia.

Segurança, 
qualidade de vida
e bem-estar social

Apoio à Educação

Apoio à Segurança Pública

A Coopama abraça esta causa 
em prol de uma sociedade 
melhor

Sargento Fleury - Polícia Militar
Capitão Pierry - Polícia Militar
Luis Alberto Berteli - Diretor 
Financeiro Coopama

Formatura do PROERD 
em Alfenas
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João Pedro Nogueira Silveira

Fernanda Tarallo Libertini

Welton Afonso Pereira 

CSE Agro Ltda. 

Eusébio de Souza Dias Netto 

Felipe Caixeta Vieira Ribeiro 

Leandro Gouvêa Marques

Waldemar Ferreira Neves 

João Batista Honório de Siqueira 

Alexandre Muniz Pereira 

Marisa Pascoal de Oliveira 

Rinaldo Carlos Zangalli

Alfenas

Elói Mendes

Elói Mendes

Machado

Machado

Machado

Machado

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alegre

Turvolândia

Boas-vindas aos 
novos cooperados
Nome Unidade de Negócios

3.397 cooperados

InstitucionalMissão, Visão e Valores

Através do cooperativismo,
gerar produtividade e rentabilidade
aos associados.

Nossa Missão

Respeito aos princípios cooperativistas;
Excelência nos relacionamentos;
Compromisso com a qualidade,
objetivos e resultados;
Responsabilidade socioambiental;
Evolução constante.

E conheça mais
sobre a sua
cooperativa

Nossos 
Valores

Aponte a
câmera

Ser a melhor solução
no agronegócio.

Nossa Visão




