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Amigos.

Mais um ano finalizando, e mui-
to temos que agradecer a Deus 
por tantas conquistas e tantas 
realizações. Esse agradecimen-
to nós também estendemos 
aos nossos colaboradores, for-
necedores e cooperados, que 
sempre prestigiaram a Coopa-
ma. O fim do ano é um momen-
to para reflexão, para uma am-
pla análise de nossas ações e 
a partir daí, determinarmos os 
novos rumos a serem seguidos. 
Cada ano é uma jornada que 
se renova. Convidamos a todos 
para seguirmos juntos, e com 
muita segurança, a nossa pró-
xima jornada.

Continuaremos a contar com 
o apoio de nossos parceiros 
fornecedores que continuam 
envolvidos e acreditando no 
desenvolvimento de nossa co-
operativa.

Em junho passado, inaugura-
mos às margens da Rodovia 
BR 267, o departamento de Tra-
tores e Implementos, com um 
amplo espaço de exposição e 
comercialização, oferecendo 
amplo portfólio para produ-
tores rurais da região, quando 
nos tornarmos uma concessio-
nária dos tratores Landini.

Com uma gestão séria e com-
prometida em atender as 
necessidades de nossos co-
operados, em julho de 2021, 
inauguramos a almejada Uni-
dade Coopama Poços de Cal-
das. A nova unidade chegou 
para somar e facilitar a vida 
dos produtores rurais daquela 
promissora região.

Nossa tradicional FENEC acon-
teceu pelo segundo ano conse-
cutivo em formato misto entre 
virtual e presencial, e os re-
sultados foram os esperados e 
muito bons. Cooperados, e for-
necedores tiveram boas opor-
tunidades para realizar gran-
des negócios.

Destacamos no mês de novem-

bro, o início do funcionamen-
to da Estação Fotovoltaica da 
Coopama. Um empreendimen-
to que atende a escalada de-
senvolvimentista sustentável 
da cooperativa e que deverá 
trazer, nos próximos 12 meses, 
a economia de um milhão de 
reais.

Através do novo Departamento 
de Cafés Especiais reconhece-
mos em início deste mês, os 
finalistas do 9º Concurso de 
Cafés Especiais da Coopama. 
Nele destacam-se o potencial 
e a excelência dos cafés pro-
duzidos por cooperados com 
dedicação diferenciada. E para 
aumentar nossa alegria, infor-
mo que este ano, iniciamos ex-
portação direta de café e até 
então já colocamos no exterior 
mais de dez mil sacas com o 
nome Café Coopama.

A Coopama busca fortalecer 
e valorizar o agronegócio em 
nossa região. O trabalho de-
senvolvido pelos nossos coo-
perados movimenta a econo-
mia do país, e os resultados 
alcançados são frutos do es-
forço e dedicação de todos 
em fazer da Coopama uma das 
mais respeitadas cooperativas 
do Sul de Minas.

E para encerar o ano com chave 
de ouro vem a grande notícia: 
fomos reconhecidos pela 5ª 
vez consecutiva no Prêmio So-
mosCoop Excelência em Ges-
tão, uma premiação que avalia 
as cooperativas em todo Brasil.

Trata-se de avaliação feita por 
Auditores de outros estados 
considerando governança, li-
derança, pessoas, sociedade e 
processos. Podemos dizer com 
muita honra que somos a única 
Cooperativa Agropecuária de 
Minas a receber premiação em 
todos os cinco eventos ocorri-
dos, e que se repetem a cada 
dois anos desde 2013.  O Pro-
grama de Desenvolvimento em 
Gestão de Cooperativas, coor-
denado pela Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB), 

Serviço Nacional de Aprendiza-
gem em Cooperativismo (SES-
COOP Nacional) e Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ).

Para que isso aconteça, conta-
mos com a ajuda de uma equi-
pe de colaboradores, que está 
sempre empenhada em levar o 
melhor para os nossos coope-
rados.

Agradeço a você que acreditou 
e seguiu lado a lado conosco 
nessa jornada, que nos levou 
a grandes conquistas e a gerar 
inúmeros benefícios aos nos-
sos cooperados. 

E para 2022 esperamos conti-
nuar com o apoio, dedicação 
e companheirismo de nossos 
cooperados. A Coopama se co-
loca ao seu lado nas alegrias e 
principalmente nas dificulda-
des que possam surgir. Pedi-
mos a Deus que esse ano seja 
abençoado. Para enfrentarmos 
as dificuldades impostas por 
intempéries, pedimos a Deus 
sabedoria para enxergar as 
prioridades, na busca de so-
luções sábias e planejamentos 
sadios.

Desejamos a todos os coope-
rados, colaborados e parceiros 
um Natal com muitas bênçãos, 
união e amor. E para o Ano 
Novo desejamos muita alegria, 
muita paz e a sensação de um 
recomeço sempre vitorioso. 
Meus agradecimentos aos Con-
selheiros da Coopama pelo 
apoio e força nos momentos 
difíceis.
Feliz Ano Novo!
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DESTAQUES

Coopama é pentacampeã!

No cooperativismo existem 
iniciativas essenciais que 
nos levam às boas práticas, 
e como consequência à ex-
celência na gestão. Esse é 
o caso do Programa de De-
senvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC), de 
grande relevância para as 
cooperativas em nível na-
cional. 

O programa foi criado pelo 
Sistema OCB – Organização 
das Cooperativas Brasilei-
ras, pelo SESCOOP – Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo e Fun-
dação Nacional da Quali-
dade – FNQ. Ele tem como 
objetivo desenvolver a au-
togestão das cooperativas, 

através da adoção de boas 
práticas de gestão e gover-
nança. Desde sua criação, 
em 2012, mais de 1.200 co-
operativas de todos os ra-
mos, aderiram ao plano que 
busca excelência na gestão 
cooperativista. 

Realizado em ciclos, com 
premiação nos anos ímpa-
res, o PDGC trabalha com 
uma metodologia reconhe-
cida nacional e interna-
cionalmente, objetivando 
aumentar a qualidade de 
gestão e a competitividade. 
A Coopama foi reconhecida 
como Excelência em Gestão 
em todos ciclos do PDGC 
desde sua 1ª avaliação em 
2013, e temos o orgulho de 

dizer: 
SOMOS PENTA!

E desta vez somos 
OURO! 

A entrega do prêmio ocor-
reu no dia 07 de dezembro, 
em Belo Horizonte em um 
belo evento hibrido, com 
presença da Diretoria da 

Pela 5ª vez consecutiva a Coopama é vencedora do
 “Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão”.
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OCEMG e do SESCOOP MG 
e virtualmente a Direção 
da OCB – Organização das 
Cooperativas do Brasil. Re-
presentaram a Coopama a 
Diretoria Executiva: Dr. João 
Emygdio, Fernando Caixe-
ta e Sandro Silva Oliveira, 
e também o conselheiro de 
administração Luis Alberto 
Berteli.

Neste ciclo de 2021 algumas 
centenas de cooperativas 

brasileiras se inscreveram 
no Prêmio, onde 102 de-
las foram reconhecidas e 
premiadas como Excelên-
cia, sendo 42 delas de Mi-
nas Gerais. Orgulho para o            
cooperativismo mineiro e 
para a Coopama.

Dr. João Emygdio, Diretor 
Presidente da Coopama, 
ressaltou a importância 
da premiação para a coo-
perativa. “Ano após ano, a 

Coopama se empenha em 
melhorar a sua gestão, sus-
tentada pela busca cons-
tante de aperfeiçoamento. 

Buscamos então nos desta-
car na qualidade do serviço 
prestado, no desenvolvi-
mento de boas práticas e 
estamos sempre aprimo-
rando a competitividade. A 
busca pela Excelência nos 
torna vencedores a cada 
conquista!”
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9º Concurso de Cafés Especiais trouxe a excelência do 
trabalho de nossos cooperados

Apresentamos a dedicação e a paixão dos 3 primeiros colocados do 9º Concurso de Cafés Especiais da 
Coopama:

Já são nove edições que nossos cooperados vem se desenvolvendo e capacitando para produzir 
cafés de qualidade, melhorando as características de seus grãos, os cuidados na seleção de varie-
dades melhoradas, a condução das lavouras e colheita, enfi m, todo processo produtivo do café.

Durante essa trajetória a Coopama valoriza os cafeicultores, estimulando a adoção de boas práti-
cas, promovendo a sustentabilidade no campo, com o objetivo de agregar valor ao produto fi nal, 
colocando seus cafés especiais no mercado nacional e internacional.

E como grande incentivadora da produção de cafés especiais, a Coopama realizou o 9º Concurso de 
Café Especiais, mostrando a importância da valorização nos grãos de nossos cooperados. 
A cada ano a qualidade das bebidas produzidas por nossos cooperados vem se superando, garan-
tindo o alto padrão dos grãos. Os 10 fi nalistas trouxeram sabores e aromas peculiares, que irão 
proporcionar aos futuros consumidores uma experiência única.  

As provas foram realizadas pelo Instituto Federal do Sul de Minas, instituição renomada, que sob 
a coordenação do professor Leandro Paiva, responsável pela codifi cação das amostras e análise 
sensorial dos lotes com provadores Q-graders convidados para a degustação dos cafés.

Um dos mais importantes concursos do segmento já tem seus protagonistas

Visão de futuro somada a experiência de quem 
sabe o que faz, assim descrevemos o cafeicul-
tor Marcos Luiz Pereira. Produtor desde 1973, já 
passou por vários momentos da cafeicultura, 
sempre se adaptando a realidade do mercado 
e da produção. 

Como parte desta mudança, pela busca dos me-
lhores grãos, Marcos está renovando a lavoura, 
iniciando a produção de uma nova variedade 
com maior potencial de qualidade na bebida. 
Como consequência, foram introduzidas novas 
técnicas de cuidado e tratamento da lavoura. 

Marcos Luiz Pereira – 1º Colocado

A experiência que gera excelência
88 pontos - Machado

Um apaixonado pelo campo e dedicado a 
aprender as melhores práticas, este é Márcio 
Reule Betagini, produtor e fi nalista do Concur-
so de Cafés Especiais Coopama. Ele que sempre 
trabalhou com cafés, aprendeu desde pequeno 
as técnicas com seu pai. 

Sempre atento ao mercado, há cinco anos per-
cebeu uma nova oportunidade: os cafés espe-

ciais. Ao perceber o espaço que estes grãos es-
tavam ganhando, juntamente com o aumento 
da procura pelo público, ele sentiu a necessida-
de (e a oportunidade) de melhorar seus grãos 
para atuar neste novo (e saboroso) cenário. 
Destaque nos últimos três anos na produção de 
cafés especiais, o produtor reforça seu empe-
nho para sempre produzir os melhores grãos.

Marcio Reule Batagini – 2º Colocado

Paixão e dedicação que geram sabor
86,25 pontos – Poço Fundo



DESTAQUES

Confi ra os demais fi nalistas. Parabéns a todos!

Trabalhando no campo desde cedo, ao lado do 
pai que sempre foi sua inspiração, o produtor 
Denilson Mezavila Lucas, há três anos trabalha 
com cafés de alta qualidade (acima de 83 pon-
tos). Essa mudança se deu após a aquisição da 
propriedade Fazenda Portão de Chave, já co-
nhecida pela qualidade de seus grãos.

Engana-se quem acredita que somente comprar 
uma propriedade com histórico de altas quali-
dades garantem o mesmo resultado. Para Denil-
son, um apaixonado pela cafeicultura e visioná-
rio, decidiu preparar o café com todo cuidado 
para conseguir altas pontuações, e começou 
investindo em uma nova lavoura com as varie-
dades: arara e mundo novo.
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10º colocado
Edione Aparecida Ferreira Alves

84,11 pontos
Poço Fundo

4º colocado
Ricardo José Rezende

85,29 pontos
Poço Fundo

5º colocado
Wagner Campos P. Junior

85,14 pontos
Machado

6º colocado
Gilmarcos Paulino da Costa

85,11 pontos
Poço Fundo

7º colocado
Sérgio Caixeta Gonçalves

85,04 pontos
Machado

8º colocado
Ivair Alencar Serafi ni

84,64 pontos
Machado

9º colocado
Antonio Benedito da Costa

84,54 pontos
Poço Fundo

Denilson Mezavila Lucas – 3º Colocado 

Da infância para a fi nal do Concurso de Cafés da Coopama
86 pontos- Paraguaçu
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Planejamento Estratégico de
Marketing 2022
O agro é o sucesso e o destino é o futuro

O objetivo do planejamento de 
marketing é realizar ações de 
co-branding, fi rmando parce-
ria e trazendo benefícios para 
ambas as partes dessa união. 
Assim, no dia 20 de outubro, 
aconteceu em Poços de Caldas, 
o evento de Planejamento de 
Marketing Coopama 2022.

Durante o evento foram abor-
dados diversos temas da atu-
alidade, o principal foi Conec-
tividade e Comunicação que 
trouxe dados da ABMRA (Asso-
ciação Brasileira de Marketing 
Rural e Agronegócio) sobre 
como os produtores rurais têm 

utilizado as tecnologias a favor 
do trabalho no campo.

Foi reafi rmada a importância  
do cooperativismo para o cres-
cimento da Cooperativa. Base-
ado nos princípios cooperati-
vistas, a Coopama tem sempre 
em mente o fortalecimento do 
sistema e entende que o su-
cesso do agronegócio será o 
sucesso da cooperativa, dos 
nossos parceiros e também de 
nossos cooperados.

As novidades apresentadas no 
planejamento de 2022 foram 
baseadas nos pilares: CONHE-
CIMENTO, INOVAÇÃO, SUSTEN-
TABILIDADE E AÇÕES SOCIAIS.

O evento contou com represen-
tantes das maiores empresas 
do agronegócio, dentre eles os 
nossos parceiros de 2021. Os 

presentes puderam realizar as 
negociações para as cotas de 
2022. 

Sandro Oliveira, Diretor Finan-
ceiro da Coopama, ressaltou os 
resultados positivos de 2021: 
“Não poderíamos deixar de 
agradecer aos nossos parcei-
ros de marketing que fi zeram 
de 2021 esse sucesso. Sempre 
buscamos parcerias fortes 
para que possamos oferecer 
soluções especializadas no 
mercado do agronegócio.”

Parceiros 2021

Parceiros 2022
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Coopama tem projeto selecionado pelo 
programa Inovacoop

Dezembro de 2021 . Ano XXI . Edição 150 . Informativo Bimestral  | 09 

OCB traz inovações para o sistema cooperativista

O Sistema OCB – Organização 
das Cooperativas do Brasil, 
pensando nos desafi os que as 
Cooperativas enfrentam, e em 
busca de mudança e inova-
ção para os produtores, criou 
o Inovacoop. Uma plataforma 
para fomentar a inovação no 
ecossistema cooperativista, 
fornecendo informações, aná-
lises e cursos que irão ajudar 
no dia a dia das cooperativas. 

A Coopama inscreveu três pro-
jetos e um foi selecionado. O 
desafi o selecionado é o de-
senvolvimento de um aplica-

tivo que facilite a integração 
da cooperativa no processo 
de entrega, permitindo que             
cooperado, motorista e o setor 
de logística tenham acesso ao 
status e rastreio da mercadoria 
em tempo real. 

Para o Coordenador de Logís-
tica, Rodolfo Neves: “O aplica-
tivo será uma integração dos 
processos para que o produtor 
tenha ciência de onde está sua 
carga. Com o app conseguire-
mos reduzir o custo de trans-
porte, otimizando as rotas para 
as entregas. Além disso, irá au-

xiliar na comunicação trazendo 
um acesso mais rápido para o 
cooperado Coopama”.

Em conjunto com nossos co-
laboradores, o projeto será 
desenvolvido por uma startup 
especialista na área.  E o time 
selecionado para desenvolver 
o projeto junto à startup, pos-
sui representantes dos setores 
de Logística, T.I, Agrofertilizan-
tes, CDC, Unidade de Negócios, 
Marketing e Relacionamento 
com o Cooperado. 
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Semana Internacional do Café – SIC

A capital mineira, Belo Ho-
rizonte recebeu a Semana 
Internacional do Café (SIC), 
entre os dias 10 a 12 de no-
vembro. Considerada uma 
das maiores feiras do mundo, 
é o grande encontro de pro-
fi ssionais que tem o objetivo 
de conectar e gerar oportu-
nidades para toda cadeia do 
café brasileiro.

Após longo período sem 
eventos, a feira voltou a 
acontecer com atividades 
presenciais, seguindo medi-
das de segurança e protoco-
los sanitários. E a Coopama 
esteve presente no estande 
da Coccamig. 

O evento ofereceu acesso a 
mercados, conhecimento e 
negócios, conteúdo de ponta 
para os profi ssionais do se-
tor em formato de palestras, 
cursos, workshops, provas de 
cafés, pesquisas, entre ou-
tros. 

A SIC foi um sucesso e permi-
tiu fortalecer ainda mais nos-
so nome e nossa marca no 
mercado cafeeiro nacional. 
Além disso, a SIC foi palco 
para que os produtores pu-
dessem conhecer mais sobre 
as tendências, oportunida-
des e melhores soluções no 
mercado cafeeiro. 

Coopama esteve presente na maior feira do mercado cafeeiro
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O segredo do sucesso é 
a excelência!

Em novembro as cidades 
de Machado e Elói Men-
des realizam eventos de 
premiação dos ‘Melhores 
do Ano’, onde são reco-
nhecidas e escolhidas por 
meio de uma pesquisa de 
opinião pública as empre-
sas mais lembradas pela 
população. A pesquisa é a 
melhor forma de as empre-
sas saberem como está sua 
imagem e reconhecimento 
perante o público. 

A Coopama, sempre em 
busca de qualidade e exce-
lência, com o propósito de 
fazer a diferença para nos-
sos cooperados e clientes, 
foi reconhecida mais uma 
vez como a marca mais 
lembrada na Categoria Me-
lhor Empresa Agropecuária 
na cidade de Elói Mendes. 

O reconhecimento é o re-
sultado da pesquisa execu-
tada pela ACIEM – Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Elói Men-
des e da CDL – Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Elói 
Mendes. A pesquisa abor-
da vários setores e leva 
em consideração a opinião 

popular feita através de 
pesquisa com moradores 
locais. 

Já em Machado, a premia-
ção do TOP OF MIND 2021, 
é realizada pela Fundação 
Machadense de Ensino Su-
perior e Comunicação - FU-
MESC. E mais uma vez, a 
Coopama, foi eleita em 1º 
lugar no TOP OF MIND nas 
categorias “Empresa Agro-
pecuária” e “Departamen-
to de Café”. 

O reconhecimento é resul-
tado da pesquisa executa-
da pelos alunos do curso 
de Administração da Fa-
culdade, como uma manei-
ra de qualifi car as marcas 
que são mais populares na 
mente dos consumidores. 

A Coopama se sente lison-
jeada e com a certeza de 
que nossos esforços se-
rão sempre para o desen-
volvimento e crescimento 
de nossos cooperados e 
dessas cidades que nos 
acolhem tão bem. Vamos 
juntos crescer ainda mais! 
Obrigada Elói Mendes e 
Machado!

Coopama é reconhecida nos ‘Melhores do Ano’ em Elói Mendes e Machado.

Top of Mind: Melhores do ano - Machado
Eduardo - Coordenador da Agripeças

Top of Mind: Melhores do ano - Machado 
David - Gerente de Café

Melhores do ano - Elói Mendes
Flávio - Coordenador de Elói Mendes
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Coopama conta com novo Supervisor Comercial
Vinícius será responsável pelas unidades de negócios, compras para o varejo e centro de distribuição.

A Coopama sempre pensan-
do em entregar o melhor para 
seus cooperados apresenta 
o novo Supervisor Comercial, 
responsável pelas Unidades de 
Negócios, compras para o vare-
jo e centro de distribuição. Vi-
nícius Melo Landim é formado 
em Administração pela Univer-
sidade Federal de Uberlândia, 
com MBA em Gestão Comercial 
pela FGV. 

Vinícius Landim trabalhou por 
11 anos em uma empresa va-
rejista no Triângulo Mineiro e 
conta como sua experiência 
pode ajudar dentro da Coopa-
ma: “Os cooperados precisam 
ser atendidos da melhor forma 
possível. Nosso objetivo é fa-
zer com que tenham uma visão 
ampla das Unidades de Negó-
cios”.

A Coopama conta hoje com 7 
Unidades de Negócios, nas ci-
dades de Machado, Alfenas, 

Elói Mendes, Poço Fundo, Po-
ços de Caldas, Turvolândia e 
Pouso Alegre. Trazendo sem-
pre mix de produtos, com uma 
equipe técnica capacitada e 
preparada para oferecer aten-
dimento diferenciado a todos 
os cooperados e clientes. 

“As Unidades tem o papel de 
fazer a ligação da Coopama 
com o cooperado. Elas preci-
sam oferecer além de produ-
tos, soluções no agronegócio! 
Pensando no agro 5.0 vão vir 
muitas mudanças e novidades, 
que vão facilitar o dia a dia dos 
produtores” disse Vinícius so-
bre a importância das Unida-
des de Negócios para coope-
rado.  

A Coopama possui mais de 
3.300 cooperados espalhados 
por várias cidades da região. 
“Um dos meus papéis é forta-
lecer as Unidades, enquanto 
fornecedora de soluções. Ser a 

solução para o cooperado, ser 
o primeiro nome que o coope-
rado irá pensar quando tiver 
alguma difi culdade”, comple-
tou Vinícius.

Vinícius não deixou de falar so-
bre suas expectativas quanto 
à sua chegada: “As expectati-
vas são as melhores possíveis.  
Desde criança, meu avô tinha 
fazenda, que hoje é dos meus 
pais, eu cresci nesse meio do 
agronegócio. Quero poder 
aprender muito, mas também 
contribuir muito com a Coopa-
ma.”

Vinícius Landin
35 9 9706-6764
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

Através do cooperativismo, gerar produtividade e rentabilida-
de aos associados.

Ser a melhor solução no agronegócio.

. Respeito aos princípios cooperativistas;

. Excelência nos relacionamentos;

. Compromisso com a qualidade, objetivos e resultados;

. Responsabilidade socioambiental;

. Evolução constante.
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Silagem de milho reidratado, benefícios 
nutricionais e ganho comercial
Estamos numa fase produtiva da pecuária com 
preços das commodities soja e milho elevados, 
e essas commodities são a base das rações e 
formulações para produção de aves, suínos e 
ruminantes de leite e corte.

Pela época do ano que estamos, entrando no in-
verno no território brasileiro, a intensifi cação da 
criação com uso de confi namentos e semi-confi -
namentos são relevantes, pois a baixa qualida-
de nutricional das pastagens, aliada com a baixa 
produção de massa de forragem nesse período, 
nos faz do uso dessas estratégias de produção 
para continuarmos altos ganhos em desempe-
nho zootécnico de ganho de peso e produção 
de leite.

E a base das formulações nas dietas de confi na-
mento e semi-confi namento é justamente o mi-
lho, insumo que mais onera a ração em sistemas 
intensivos de produção.

Hoje a média de valor pago no Brasil pela saca 
de milho de 60 kg é R$ 100,00 reais, ou seja, R$ 
1,67 reais o quilo ou R$ 1.670,00 reais a tonelada; 
é o maior valor histórico já registrado para este 
insumo. 

Existem dois caminhos a serem seguidos para 
mitigar o custo do milho para a empresa rural, 
que são mudar de insumo energético das for-
mulações nutricionais, ou seja, substituir o mi-
lho por outro subproduto ou melhorar seu pro-
cessamento, com fi nalidade de diminuir custo e 
aumentar sua digestibilidade.

Vejamos a viabilidade da substituição do mi-
lho no valor citado acima de R$ 1.670,00 reais 
por tonelada, por outras fontes energéticas co-
mumente usadas no Brasil (Tabela 01). A tabe-
la Mostra o máximo que deveríamos pagar por 
tonelada dos subprodutos energéticos listados 
abaixo em relação ao valor nutrição desses in-
sumos em relação ao milho.

Reparem que de acordo com a tabela 01, as ma-
térias primas em relação ao seu valor nutricio-
nal estão mais caras que o valor da Tonelada de 
milho, ou seja, mesmo com milho caro, pelo seu 
valor nutricional, justifi ca ainda utilizarmos com 

a fonte energética em rações e formulações.

Como vimos que mudar de matéria prima no é 
viável, segue outra dica para mitigar o custo do 
milho na propriedade. A alternativa seria me-
lhorar seu processamento, e aqui trataremos da 
silagem de milho reidratado.

A silagem de milho reidratado serve como tec-
nologia para a conservação de grão moído do 
cereal de milho através de sua ensilagem para 
utilizado na nutrição animal.

Suas vantagens são:
•  Comprar milho quando ele estiver mais barato 
no mercado, processa-lo e armazena-lo.
• Estocagem barata, comumente usado silo de 
trincheira e ou de superfície.
•  Melhora a efi ciência alimentar dos animais.
•  Melhora a conversão alimentar dos animais.
• Estimula a ingestão voluntária de alimentos, 
pois diminui MS% da dieta.
•  Aumenta a digestibilidade do milho de 65% do 
milho moído peneira 04 para 92% com a silagem 
de milho reidratado.
•  Pode ser feita em qualquer época do ano.
•  Reduz custo da MS e MN do milho.

O ideal para obtermos a fermentação desejada 
é termos uma silagem de milho reidratado com 
35% de umidade, ou seja, 65% de MS. A peneira 
ideal para termos rendimento de moinho e ta-
manho de partícula satisfatório para ensilagem 
seria utilização de peneiras número 04 no moi-
nho. 

Abaixo segue o cálculo para hidratação do cere-
al para posterior ensilagem:
Exemplo milho grão com 12% de umidade.
Umidade silo grão úmido = 35%
Atual 12 kg de H2O + 88 kg de MS = 100 kg
Objetivo 35 kg de H2O + 65 kg de MS = 100 kg
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Conta com base na matéria seca = 88 / 65 = 
1,353846
Fator 1,353846 – 1= 35,3846 kg de H2O que tenho 
que adicionar para chegar em 35% de umidade 
no silo de grão reidratado.
UMIDADE ATUAL = 12 KG DE H2O + 88 KG DE MS + 
35,3846 KG DE H2O = 
47,38462 KG DE H2O / 135,38462 KG DE MATÉRIA 
NATURAL = 35%.

Textura desejável milho reidratado:

Abaixo segue o cálculo custo da matéria natural 
da silagem de milho reidratado.

Exemplo milho grão com 12% de umidade.
Umidade silo grão úmido = 35%
Atual 12 kg de H2O + 88 kg de MS = 100 kg com 
custo de R$ 1.670,00 reais
Objetivo 35 kg de H2O + 65 kg de MS = 100 kg

Conta com base na matéria seca = 88 / 65 = 
1,353846
Fator 1,353846
Custo da matéria natural silagem de milho rei-
dratado = R$ 1.670,00 / 1,353846 = R$ 1.233,52 
reais.

Estimamos uma redução de 20 á 30% no custo 
do cereal do milho com processo de ensilagem 
do milho reidratado.

Adotamos para adoção de cálculos que 1 m³ de 
silagem de milho reidratado tenhamos 900 kg 
de matéria natural do produto.
Atenciosamente,

Jean Carlo Freitas de Carvalho 
Gerente da Nutrição Animal

35 9 9925-5512



Coopama participa de Concursos de 
Cafés Especiais

A Coopama participou no dia 
09 de outubro, do 4º Concurso 
de Qualidade do Café ACRISA, 
na cidade de Divinolândia – SP. 
Foram sete ganhadores nas ca-
tegorias: Café Natural, Café Mi-
cro Lote e Cereja Descascada. 
O evento contou com a presen-
ça de representantes do Sebra-
e-SP, Câmara Municipal, Depu-
tado Estadual, Sindicato Rural, 
Sicredi e SENAR/FAESP. 

E aconteceu em Poços de Cal-
das, no dia 06 de novembro, 
a grande fi nal do 1º Concurso 
Terroir da Região Vulcânica. A 
premiação dos melhores cafés 
da Região Vulcânica é resul-

tado da análise sensorial que 
avaliou 41 amostras de cafés, 
e premiou os três primeiros 
colocados nas categorias café 
natural e cereja descascado. O 
evento foi realizado pelo Insti-
tuto Federal de Minas Gerais – 
campus Machado – e por jura-
dos profi ssionais e certifi cados 
– Q-grader.

A Coopama como grande in-
centivadora na produção de 
cafés especiais, tem orgulho 
em fazer presença em concur-
sos que são tão importantes 
para os produtores.  

COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Estivemos presentes no 4º Concurso de Qualidade do Café ACRISA e no 
1º Concurso Terroir da Região Vulcânica

André Luiz e Lorena representando a 
Coopama no Concurso em Poços de Cal-
das.

Jessica Junqueira representando a Co-
opama no Concurso ACRISA em Divi-
nolândia.
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COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Sistema Ocemg/Sescoop promove missão 
técnica à Costa Rica
Dr. João Emygdio representa a Coopama 

A convite do Sistema Ocemg/
Sescoop, entre os dias 13 a 20 
de novembro, a Coopama es-
teve presente na missão téc-
nica à Costa Rica, onde teve a 
oportunidade de conhecer a 
Cooperativa Tarrazú, ICAFÉ e 
fazendas produtoras de Café, 

dentre elas a Fazenda Alsacia 
da Starbucks.

Representada pelo nosso Dire-
tor Presidente, Dr. João Emyg-
dio, e cooperativas de café da 
Coccamig, a missão teve o ob-
jetivo de buscar novas opor-

tunidades de cooperação in-
ternacional e fortalecer as já 
existentes, com a fi nalidade de 
conhecer a cafeicultura, seus 
processos, os produtores e o 
cooperativismo local.
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COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Coopama participa do Prime Coop 
Management Program

A Coopama esteve presente no 
Prime Coop Management Pro-
gram, representada pelo nosso 
diretor administrativo, Fernan-
do Caixeta. O curso aconteceu 
entre os dias 22 a 26 de novem-
bro na mais antiga universida-
de da Irlanda, a Trinity College 
Dublin. 

Sendo uma iniciativa do Siste-
ma Ocemg por meio do Sesco-
op/MG, o curso foi direcionado 
a gestores cooperativistas em 
rápida evolução. Com uma pro-
gramação de 33 horas, os mais 
de vinte participantes aprofun-
daram seus conhecimentos em 
gestão.

Através de cinco módulos, com 
temas sobre: Transformação Di-
gital, Pensamento Estratégico, 
Empreendedorismo Corpora-
tivo e Gestão de Desempenho 
para inovação. Todos voltados 
para criação de valores na or-
ganização, ampliação na forma-
ção em outras áreas de gestão e 
estratégias empresariais. 

Educação e inovação para o cooperativismo mineiro 
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COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Advanced Coop Management Program:
Cursos de alta performance

No início de novembro, a Coopama esteve pre-
sente em Lisboa, capital portuguesa, para conhe-
cer os novos projetos que vão acelerar para um 
futuro mais COOP. A nossa cooperativa foi repre-
sentada pelo Diretor Financeiro, Sandro da Silva 
Oliveira, e o Conselheiro de Administração, Luis 
Alberto Caixeta Berteli. 

Eles participaram do curso Aceleração de Impac-
to Social e do Programa de Desenvolvimento em 

Gestão e Liderança – Coop Management Program.  
Uma iniciativa do programa Educação Cooperati-
vista e Profi ssional do Sistema Ocemg, que con-
siste em formar gestores empreendedores que 
atuem como agentes de mudança.

O Coop Management Program visa ao aprofunda-
mento de conhecimentos relacionados à gover-
nança e gestão estratégica com base nas melho-
res práticas de empresas de classe mundial. 

Coopama esteve presente em mais um curso de capacitação do cooperativismo
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ACONTECEU NA COOPAMA

Coopama recebe a visita de Dr. Ronaldo 
Scucato – Presidente do Sistema Ocemg

Se leva desenvolvimento ao produtor rural, 
a Coopama está presente!

Visita serviu como troca de experiência com colaboradores

Coopama participa da 6º Feira  Agroshow Campestre

A Coopama recebeu no dia 22 
de outubro a visita do Dr. Ro-
naldo Scucato - Presidente 
e Isabela Pérez – Gerente de 
Relações Institucionais do Sis-
tema Ocemg, com intuito de 
fortalecer as relações entre a 
cooperativa e a instituição. 

O Sistema Ocemg é formado 
pela junção de duas impor-
tantes instituições: o Sistema 
e Organização das Cooperati-
vas do Estado de Minas Gerais 
(Ocemg) trabalhando em defe-
sa do cooperativismo. 

A Coopama participou entre os 
dias 21 a 23 de outubro, da 6º 
Agroshow, a feira de máquinas, 
implementos e insumos agríco-
las na cidade mineira de Cam-
pestre. Um importante evento 
para o cenário do agronegócio 
que contou com a presença de 
mais de 60 empresas do ramo.

A feira apresentou as princi-
pais tendências e inovações do 
setor, trazendo soluções para 
diferentes tipos de culturas e 
tamanhos de propriedades. A 
Coopama esteve presente atra-
vés da nossa equipe da Unida-

de de Poços de Caldas.

Os participantes do Agroshow 
que visitaram o stand Coopa-
ma puderam conhecer parte 
de nosso portfólio através da 
exposição de tratores, imple-
mentos e máquinas de peque-
no porte com condições exclu-
sivas para o evento. 

A Cooperativa estava na rota 
de visitação de Dr. Ronaldo 
Scucato, que foi recebido com 
muita satisfação pelo Diretor 
Administrativo, Fernando Cai-
xeta; por Vinicius Landim, Su-
pervisor de Compras; Lorena 
Miranda, Supervisora de Rela-
cionamento com o Cooperado 
e Laudeane Castro, Gerente de 
RH.

A visitação serviu para com-
partilhar experiências e ações 
que estão sendo implementa-
das com base nos princípios do 

cooperativismo, que faz parte 
das práticas enraizadas na Co-
opama. 

Vinicius Supervisor Comercial, Lorena 
Supervisora de Relacionamento com 
o Cooperado, Ronaldo Scucato - Presi-
dente da Ocemg, Isabela Péres Gerente 
de Relações Institucionais do Sistema 
Ocemg, Fernando Caixeta Diretor Admi-
nistrativo Coopama, Laudeane Gerente 
de RH.



SPA SAÚDE

Coopama e S.P.A. Saúde promovem 
programa preventivo gratuito

Cuidar da saúde dos benefi -
ciários e familiares não quer 
dizer que os cuidados come-
çam quando fi cam doentes. Ao 
contrário. E é justamente por 
isso que o S.P.A. Saúde mantém 
o Programa de Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos 
e Doenças, que já diagnosticou 
várias patologias que os be-
nefi ciários desconheciam ser 
portadores.

E o Programa acaba de ser im-
plantado na Coopama. Uma 
equipe de profi ssionais do 
S.P.A. Saúde convidou os be-
nefi ciários associados da Coo-
perativa e durante quatro dias 
consecutivos – de 26 a 29 de 
outubro – receberam na sede 
da cooperativa, cerca de 200 
associados. 

Com horários marcados eles 
realizaram exames laborato-
riais, antropometria (peso, al-
tura, circunferência abdominal, 
Pressão Arterial e IMC), além 
de eletrocardiogramas. Tudo 
foi realizado no mesmo local 
e horário e sem cobrança de 
coparticipação nas despesas 
para os benefi ciários.

O próximo passo é o agen-
damento das consultas para 
avaliação dos exames por um 
médico clínico. Os envolvidos 
serão avisados com antece-
dência para o comparecimen-
to às consultas e continuidade 
dos seus tratamentos se for o 
caso.

A Coopama disponibilizou uma estru-
tura ideal para o trabalho que permitiu 
a realização de exames e atendimento 
aos benefi ciários com qualidade e se-
gurança.
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

Produzir cafés especiais sempre foi a 
paixão de Marcos Luiz
Campeão do Concurso de Café Especiais da Coopama com 88 pontos

O que determina a produ-
ção de cafés especiais não é 
a semente, mas a forma de 
cultivo, acrescido de cuida-
dos que vão desde o preparo 
do solo às etapas de colhei-
ta, secagem, benefi ciamen-
to, armazenagem e torra. 

Marcos Luiz Pereira, 
produz café há 
quase 40 anos. 
Mas, há 7 anos 
atrás perce-
beu o cres-
cimento do 

mercado e as 
oportu-

n i -

dades, e decidiu investir 
na produção: “Em 2014 co-
meçamos a interessar pelo 
café especial. Aí comecei a 
reformar as lavouras, plan-
tar variedades novas, mais 
produtivas e com melhores 
bebidas. E estamos conse-
guindo melhorar a qualida-
de do café.” 

Marcos Luiz possui uma pro-
priedade de mais de 20 hec-
tares, e sua principal ativi-
dade é o café. Sua produção 
conta a colaboração de toda 
a família, desde a mulher até 
seus três fi lhos. Desde que 
Marcos começou a produzir 
os grãos especiais, ele tem 
participado de concursos. 
E neste ano de 2021, o café 
produzido em sua lavoura 
fi cou em primeiro lugar no 
Concurso de Cafés Especiais 
Coopama, alcançando 88 
pontos.

“Foi graças a Deus, que nos 
ajudou e que conquistamos 
o primeiro lugar. Foi um tra-
balho bem feito, meu e da 
minha família, cada um fa-

zendo sua parte. Fiquei mui-
to satisfeito com o concurso, 
porque ganhar em primeiro 
lugar, é muito difícil. Eu sa-
bia que meu café tinha qua-
lidade boa, mas não estava 
esperando o primeiro lugar, 
pois são muitos cooperados, 
bastante amostras. A pon-
tuação foi muito boa, muito 
alta, então fi quei muito sa-
tisfeito”, disse Marcos. 

Marcos vem melhorando sua 
atividade e aprimorando 
seus processos, e ano a ano, 
tem conseguido subir aos 
pódios dos concursos que 
participa. Em 2020 fi cou em 
2º lugar e 2021 foi o campeão 
do Concurso de Cafés Espe-
ciais da Coopama, e ainda 
conseguiu a 2ª colocação no 
Concurso da Coccamig.

Marcos Luiz Pereira, 
produz café há 
quase 40 anos. 
Mas, há 7 anos 
atrás perce-
beu o cres-
cimento do 

mercado e as 
oportu-

n i -

guindo melhorar a qualida-
de do café.” 

Marcos Luiz possui uma pro-
priedade de mais de 20 hec-
tares, e sua principal ativi-
dade é o café. Sua produção 
conta a colaboração de toda 
a família, desde a mulher até 
seus três fi lhos. Desde que 
Marcos começou a produzir 
os grãos especiais, ele tem 
participado de concursos. 
E neste ano de 2021, o café 
produzido em sua lavoura 
fi cou em primeiro lugar no 
Concurso de Cafés Especiais 
Coopama, alcançando 88 
pontos.

“Foi graças a Deus, que nos 
ajudou e que conquistamos 
o primeiro lugar. Foi um tra-
balho bem feito, meu e da 
minha família, cada um fa-
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A Coopama em busca de 
“Bebidas especiais e aro-
mas únicos” incentiva cada 
dia mais seus cooperados a 
produzirem excelentes bebi-
das. Marcos fala sobre a im-
portância dessa parceria: “A 
Coopama tem me ajudado, 
me incentivando a produzir, 
a vender esses cafés. Tem a 
assistência, onde os agrô-
nomos vêm direto aqui, para 
olhar meus cafés. Então é 
uma parceria muito boa, en-
tre o cooperado e a Coopa-
ma”.

Toda assistência da Coopa-

ma busca valorizar o traba-
lho diferenciado que é feito 
na lavoura durante todo o 
ano pelo produtor de café 
especial. E a comercializa-
ção busca agregar valor aos 
grãos produzidos, como con-
ta Marcos: “Para esse café 
do concurso a Coopama vai 
me ajudar a comercializar a 
um preço satisfatório. Eu te-
nho outros cafés especiais 
que não foram para o con-
curso, que tem uma pontua-
ção semelhante e certamen-
te a Coopama irá colocá-lo 
no mercado.” 

“Acho importante apren-
dermos sempre. Ano a ano 
vamos trabalhando e aper-
feiçoando para fazer sem-
pre o melhor. Estou muito 
satisfeito em produzir café 
especial, é um ramo que eu 
sempre gostei muito.”, com-
pletou Marcos. 
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

Coopama promove o IV Concurso de Desenho Infan-
til com o tema “Quero continuar no agro... igual mi-
nha família”

O desenho é uma das maiores formas de expressão, é gostar de falar por meio da arte, é 
conectar a mão e a mente. Quem gosta de desenhar, passa horas materializando no papel 
lindas paisagens, personagens e cenários. 

A Coopama com a fi nalidade de incentivar a sucessão familiar no agro entre nosso público, 
criou para o IV Concurso de Desenho Infantil o tema: “Quero continuar no agro... igual minha 
família”. Foi grande a adesão entre nossos colaboradores e cooperados mirins. 

Foram desenhos incríveis e muito criativos. Nossas crianças capricharam nos traços, cores e na 
imaginação. Os desenhos foram avaliados criteriosamente por uma comissão, levando em conta 
originalidade, criatividade e a mensagem de cada desenho. 

A Coopama agradece e parabeniza todas as crianças envolvidas, e que compreenderam a importância 
do agro para o nosso país e também para a sucessão familiar.
Contamos com a participação dos sucessores na próxima edição do concurso em 2022.

Conheça os 5 vencedores do nosso IV Concurso de Desenho Infantil Coopama:Conheça os 5 vencedores do nosso IV Concurso de Desenho Infantil Coopama:

Cooperados Mirins

Faixa III cooperado mirim César Samuel de 
Gouvêa Freire.

Faixa III cooperado mirim César Samuel de Faixa II cooperado mirim Izabel Serafi ni 
Neves de Souza.

Faixa II cooperado mirim Izabel Serafi ni 

Faixa I colaborador mirim Heloisa 
Vilhena Gonçalves.

Faixa II colaborador mirim Luis Gabriel 
Silva Vieira da Costa.

Faixa III colaborador mirim Maria Luiza 
Luz Pereira.

Colaboradores Mirins

Concurso reuniu os desenhos criativos e muito originais



Dezembro de 2021 . Ano XXI . Edição 150 . Informativo Bimestral  | 25 
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A Coopama dá boas-vindas
aos seus novos cooperados:

ASSOCIADO MUNICÍPIO
Vera Lúcia dos Anjos Noronha 
Maurício Eduardo Peixoto 
Jovane Benedito Xavier 
Leonardo Negretti de Carvalho 
Bruno Pereira Alves
Áureo Cássio Carvalho 
João Batista Franco 
Luciana Arruda de Carvalho Dias 
Antônio Carlos Infante 
Aparecida Ribeiro Procêncio Ferrari 
Marcio José da Rosa 
Welles Clóvis Pascoal 
Fernanda Junqueira Maganhoto
Flávio Henrique Santos Coelho
Cesar Ribeiro Becker
Ademir Pala
José Aloísio Marques
Rodrigo Andrade Custódio
Claudinei Leonel Pereira
PB Agro Ltda
Paulo Cesar Baccoli Moreira
Ederson Daniel Pereira
Manoel Ramos Pinto
Vagner Vilhena de Carvalho
Carlos Rodrigo dos Reis
Jairo Carvalho
Sociedade Vitacea de Desenvolvimento Viticola Ltda 
Wedson Junior Consolini
Adilson Boz
Dalmo Roberto Ribeiro Silva
Fabiano Moisés de Oliveira 
João Batista Ribeiro do Vale
João Roberto de Melo
José Adalto Magalhães
José Jurandir de Faria
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Poço Fundo
Areado
Paraguaçu 
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Inconfi dentes
Pedralva
Santa Rita do Sapucaí
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Pedralva
Silvianópolis
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Monte Sião
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EPAMIG e Senar promovem dia
de campo sobre cafeicultura

Produtores rurais participaram do Dia do Campo ATeG Café + Forte Cafeicultura de Montanha, em Ma-
chado. O evento foi uma parceria entre a Empresa de pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) 
E O Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeg) do Sistema Faemg/Senar/Inaes, com apoio da 
Coopama. As atividades foram realizadas no Campo Experimental da EPAMIG e foi uma ótima oportu-

nidade de aprendizado para os cooperados.
Data: 10 de novembro

Local: Campo Experimental da EPAMIG em Machado/MG

Estação 1 - “Adversidades climáticas na cafeicultura: como amenizar prejuízos.”

Estação 2 - “Custos de produção de café: estudo de caso do ATeG Café + Forte.”

Estação 3 - “Cultivares para as condições do Sul de Minas”

Estação 4 - “Manejo integrado de pragas.”

Estação 5 - “Nutrição e adubação no cafeeiro.”

Temas:

Coopama traz cursos de qualifi cação a serviços do campo



Coopama inaugura a sua Usina fotovoltaica

A Coopama, deu início ao fun-
cionamento da sua Usina Foto-
voltaica, no dia 14 de novem-
bro. O projeto foca na geração 
de energia autossufi ciente, 
com o intuito de suprir a de-
manda de energia da coopera-
tiva.

A energia solar é a fonte de 

energia renovável mais limpa e 
abundante disponível. Existem 
diversas formas de aproveitar 
a energia solar, e uma delas é 
a energia fotovoltaica. 

A usina fotovoltaica da Coopa-
ma atende 10 dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) da ONU, onde des-

taca-se o número 7 - Energia 
Limpa e Acessível. Além disso, 
abrange o 3 - Saúde e Bem-
-Estar, 8 - Trabalho Descente e 
Crescimento Econômico, 11 - Ci-
dades e Comunidades Susten-
táveis, 17 - Parcerias e Meios de 
Implementação, entre outros.

Usina fotovoltaica da Coopama atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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+de

deixaram de poluir o meio
ambiente devido a adesão 
da Coopama ao projeto 
Campo Limpo.

embalagens
41mil

SUSTENTABILIDADE



É HORA 
DE NOVOS 
DESAFIOS.
De plantarmos sonhos, 
colhermos conquitas, 
compartilharmos alegrias 
e brindarmos a vida!

Que 2022 seja realmente novo 
e tudo coopere para dias de 
alegria, união e prosperidade!


