


 
 
Neste primeiro Coopama Informa 
do ano tenho boas notícias sobre a 
nossa cooperativa. Com prazer, digo 
que encerramos 2019 com muitas 
alegrias, pois conseguimos executar 
nosso Planejamento Estratégico e 
promovemos um bom crescimento 
da cooperativa, atendendo 
sempre às necessidades de nossos 
cooperados, que chega a marca 
de quase 2.700 mil associados. 
 
Em 2019, fizemos a gestão de 
nossa cooperativa com muita 
responsabilidade, o que justifica 
esse crescimento. Isso só foi possível 
devido a determinação de nossos 
colaboradores e a capacitação 
de cada um, através de vários 
cursos que foram oferecidos. 
 
Já refizemos o nosso Planejamento 
Estratégico, como acontece 
anualmente. Ele é feito para os 
próximos cinco anos e atualizado 
a cada novo ciclo. Ele é importante 
porque orienta nossos passos 
na governança do dia a dia. 
 
Para 2020 nosso empenho será o 
mesmo. Estamos muito felizes com 
as mudanças em nosso país e o 
fortalecimento do cooperativismo. 
Para isso, quero listar algumas ações 
que serão desenvolvidas neste ano:  
 
Concluiremos a obra em nossa 
Unidade de Cereais em Alfenas, 
com uma estrutura moderna e com 
maior capacidade de produção para 
atender melhor nossos cooperados; 
 
Nosso Transportador Revendedor 

Retalhista (TRR), distribuidor 
de óleo diesel, ficará pronto e 
faremos entregas nas fazendas 
com preço diferenciado;  
 
Obras importantes serão 
realizadas na Unidade Industrial 
Walter Palmeira para promover 
mais agilidade e melhor 
atender nossos cooperados; 
 
Haverá instalação da nossa Estação 
Fotovoltaica que nos dará uma 
economia de aproximadamente  
R$700 mil ao ano;  
 
Nosso Centro Automotivo, junto 
ao Posto Coopama Machado, 
também será concluído; 
 
A Coopama Store está em 
novo endereço, com uma loja 
ampla e moderna para receber 
toda a região de Machado;  
 
Neste ano, estaremos com mais 
dedicação e intensidade na 
comercialização de Café e Cereais; 
 
Nossa área de atuação irá aumentar, 
pensando cada vez mais no bom 
atendimento ao nosso cooperado; 
 
Em 2020, implantaremos nossa 
Unidade Coopama em Pouso Alegre, 
com o intuito de atender e  prosperar  
a região. Já prestamos assistência 
técnica a um grande número de 
cooperados e vemos imensas 
possibilidades de crescimento; 
 
O  S.P.A Saúde continuará  
crescendo, sendo nosso Diretor 
Financeiro, Sandro Oliveira, o Vice-
Presidente. O plano está cada vez 
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mais forte e seguro, com atendimento 
de qualidade em todo o Brasil; 
 
Por último, quero falar sobre 
nossa Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) no dia 14 de março. 
Faremos a apresentação de nosso 
trabalho no ano de 2019 e os 
cooperados  destinarão o nosso 
resultado financeiro da cooperativa.   
 
Teremos uma importante palestra 
com o Professor Alfredo Rocha e 
também, eleições para Conselho 
Fiscal. Quanto a essas eleições 
que ocorrem todos os anos, temos 
disponíveis quatro vagas. Os 
cooperados que desejam fazer parte 
de nossa gestão, nos procure para 
explicarmos as responsabilidades e 
dedicação necessárias para o cargo.  
 
Encerro agradecendo a Deus por 
não largar nossas mãos na difícil 
tarefa de gerir os rumos de uma 
cooperativa vencedora. Que 2020 
seja um ano de muitas realizações 
para nossa querida Coopama.
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No dia 14 de março, os cooperados têm um grande encontro com a Cooperativa Agrária 
de Machado. A Coopama promove a sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) que tem por 
finalidade prestar contas do ano que se antecedeu, apresentar propostas, demonstrar 
os trabalhos da gestão atual e eleger membros para o Conselho Fiscal do ano vigente.

Na AGO, também será realizada uma palestra sobre “Atitudes para um novo tempo”, 
ministrada por Alfredo Rocha. Com 29 anos de carreira e com o título de palestrante 
mais assistido do Brasil, é apontado também no ramo empresarial como um dos 
melhores Conferencistas da atualidade na área comportamental e motivacional.
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Matriz
CNPJ: 22.226.476/0001-88

35 3295-0150
Rua Coronel Francisco Vieira, 457

Centro –Machado/MG

Carta Circular nº 001/2020

COOPERATIVA AGRÁRIA DE MACHADO LTDA.

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A.F. nº 2319/76

O Presidente da COOPERATIVA AGRÁRIA DE MACHADO LTDA - CNPJ nº 22.226.476/0001-88 – NIRE 
nº 3140001001-7, no uso das atribuições que lhe confere o Art. nº 30 do Estatuto Social, convoca os 
senhores associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 14 (quatorze) de
março de 2020 – sábado, em seu Armazém de Café localizado na Av. Filhas de Santana nº 3053 – Distrito
Industrial, na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais, às 08:00 horas em 1ª convocação com 2/3 dos
associados, ou às 09:00 horas em 2ª convocação com a metade mais um dos associados ou ainda em 3ª e
última convocação às 10:00 horas com o mínimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte:

ORDEM DO DIA:

01- Apreciação das contas do exercício de 2019;
02- Destinação dos resultados do exercício de 2019;
03- Eleição dos membros do Conselho Fiscal - Gestão 2020;
04- Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e o valor da cédula de presença dos membros do

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

NOTA: Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados, nesta data, é de 2.635
(dois mil, seiscentos e trinta e cinco) e que somente poderão votar e ser votados os sócios adimplentes com
a Cooperativa e que não tiverem quaisquer outros impedimentos previstos na lei e no Estatuto.

Machado-MG, 07 de fevereiro de 2020

Dr. João Emygdio Gonçalves
Diretor Presidente

OBSERVAÇÕES:

Informamos que a partir do dia 09 de março, o Balanço Geral do Exercício de 2019 já estará à disposição dos cooperados 
no setor de Contabilidade.

NOTAS EXPLICATIVAS – ORDEM DO DIA:

O estatuto da COOPAMA prevê a realização anual da Assembleia Geral Ordinária – AGO no primeiro trimestre após o 
término do ano social, devendo nesta Assembleia constar da ordem do dia, obrigatoriamente, a prestação de contas do
exercício passado, a destinação das sobras ou rateio das perdas, a eleição dos membros do Conselho Fiscal e, quando
for o caso, dos membros do Conselho de Administração, a fixação do valor dos honorários, gratificações e das cédulas
de presença dos diretores e conselheiros e, eventualmente, outros assuntos que não sejam competência da Assembleia
Geral Extraordinária – AGE.

Assim, vê-se que o presente edital e a sua respectiva ordem do dia visam atender ao disposto no estatuto da COOPAMA,
cabendo aos cooperados participantes da Assembleia apreciarem as contas e destinarem os resultados do exercício 
passado, além de elegerem os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 e fixarem os honorários devidos
aos diretores executivos e o valor da cédula de presença dos conselheiros.
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      Anúncio Coopamadog

Lançamento Coopamadog
A Coopama se preocupa com a nutrição dos animais e sabe que 
a alimentação faz toda diferença ao promover saúde e qualidade 
de vida para o seu companheiro. Pensando nisso, criou uma ração 
completa para cães adultos de todas as raças.

Com a presença de cooperados, colaboradores e clientes, a co-
operativa realizou o lançamento da ração Coopamadog em suas 
unidades.

A ração Coopamadog é um alimento completo, balanceado com 
20% de proteína bruta enriquecido com vitaminas e sais minerais 
indicado para cães adultos. É um produto versátil visto que atende 
as exigências nutricionais de todas as raças.

Possui ingredientes selecionados e de alta digestibilidade, que 
proporciona uma alimentação de qualidade para seu pet. Adquira 
a ração Coopamadog nas unidades da cooperativa e garanta que o 
seu cão tenha mais energia e saúde por mais tempo. 

Durante o evento de lançamento da Coopamadog, foi sorteado 
um saco de ração em todas as unidades da cooperativa, sendo os 
ganhadores: Márcio José de Lima (Machado), Rubens Luís Rangel 
(Elói Mendes), Maria José Duarte (Poço Fundo), Luiz Carlos Caixeta 
(Turvolândia) e Nilton Cesar da Silva (Alfenas).

DESTAQUES



Júlio José Pereira de Souza, mais 
conhecido como Toco, é um grande 
produtor de cereais e cooperado da 
Coopama há cinco anos. Uniu-se a 
cooperativa um pouco antes dela 
inaugurar sua Unidade na cidade de 
Alfenas e dessa união vieram muitos 
frutos. 

Toco conta que sua história como 
produtor teve início aos 17 anos por 
influência de seu avô, Júlio Alves 
Pereira. “Comecei tirando leite e 
com o tempo já estava fazendo 
silagem para gado de corte e gado 
de leite. Toda essa experiência que 
adquiri ao longo dos anos, foi o que 
me permitiu desenvolver um grande 
comércio de silagem”, explica ele. 

Resultado desse trabalho, é que 
hoje Júlio possui algumas áreas 
de plantio e produz alguns cereais 
como milho, soja, feijão, trigo e 
aveia. 

Com o tempo e diante da grande 
demanda, o cooperado sentiu a 
necessidade de estar ao lado de 
uma cooperativa que pudesse 
auxiliar na sua produção. Em 2015, 
decidiu-se tornar cooperado da 
Coopama.  

Mesmo com toda assistência e 
benefícios, Toco ainda sentia falta 
de um espaço mais próximo de sua 
fazenda em Alfenas para realizar a 

DESTAQUES
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secagem dos grãos de soja após a 
colheita. 

“Tínhamos que colher a soja de 
forma cada vez mais rápida para 
poder plantar a segunda safra. 
Como na época a Coopama só tinha 
silos em Machado, isso acabava 
atrasando o plantio, pois a demanda 
pelos silos era muito grande e a 
espera também”, ressalta Júlio. 

Foi então, que em 2019, a cooperativa 
inaugurou um novo conjunto de 
silos na cidade de Alfenas. Um 
espaço que veio oferecer ainda 
mais comodidade e segurança aos 
cooperados.  

Além da segurança na armazenagem 
dos grãos, os cooperados  
contam com alta tecnologia nos 
equipamentos e softwares para 
a conservação dos mesmos sem 
perda de qualidade. 

A comercialização no mercado 
futuro também é oferecida, 
concedendo ao produtor a chance 
de garantir os melhores preços de 
venda após todo o processo de 
trabalho dedicados à sua produção. 

O cooperado explica que hoje, a 
soja e o milho safrinha são duas 
culturas que possuem grande 
destaque no Sul de Minas, mas que 
um dos problemas encontrados por 

Muito além do café, uma cultura que abriu 
novas portas 

alguns produtores é a vazão dessa 
mercadoria. 

Além disso, os alugueis de terra são 
muito caros, se você não conseguir 
plantar uma segunda safra numa 
hora adequada, a rentabilidade é 
baixa. Por isso, foi tão importante 
para os cooperados a aquisição 
dos novos silos, pois além de 
ajudar ainda mais no escoamento e 
armazenagem, a Coopama também 
veio fortalecer esse elo da cadeia.  

Esse reconhecimento mostra o 
compromisso, responsabilidade e 
a importância do cooperado para 
a evolução da Coopama. O que ela 
busca é atender as necessidades 
e exigências dos produtores e do 
mercado, além de trazer muitas 
inovações. 

Muito além do café, a cooperativa 
incentiva a produção de outras 
culturas e oferece todo o apoio 
que os cooperados precisam. 
Júlio é exemplo de persistência, 
comprometimento e de uma 
pessoa batalhadora, que escolheu 
o cooperativismo para ancorar seu 
sucesso.



É com muita frequência que nos 
deparamos com descuidos no manejo 
alimentar dos equinos, pois, por 
diversas razões, seja esquecimento 
ou falta de conhecimento, acabamos 
não alimentando os animais da 
maneira correta, não atingindo alto 
desempenho produtivo, reprodutivo, 
atlético e até mesmo estético. 
Por isso é importante salientar as 
particularidades fi siológicas e as 
principais diferenças com as outras 
espécies.

O cavalo é um animal herbívoro não-
ruminante, ou seja, sua principal 
fonte alimentar são os volumosos, 
tais como: pastagens, forragens 
conservadas (fenos, silagens, pré-
secados) ou in natura (cortados, 
picados). Outro detalhe muito 
importante na classifi cação dos 
equinos é em relação ao seu processo 
fermentativo, que ocorre no intestino 
grosso (ceco e cólon). 

Entretanto, o fornecimento exclusivo 
de volumosos não são sufi cientes 
para alcançar um desempenho 

Manejo Nutricional de Equinos
ARTIGO DE OPINIÃO
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satisfatório. Nas criações atuais, 
temos que analisar alguns aspectos 
do manejo, tais como: quantidade de 
volumoso de boa qualidade; horários 
de tratos; necessidade nutricional 
de acordo com o desempenho do 
animal; entre outros.

Uma excelente estratégia alimentar 
é a utilização de ração. Pois, uma 
ração bem equilibrada é capaz de 
suprir a lacuna que existe entre a 
quantidade e qualidade do volumoso 
que é oferecido e a necessidade real 
que o animal tem para obter um 
bom desempenho. Entretanto, nunca 
podemos esquecer que os equídeos 
são animais únicos e devem ser 
tratados como tais, ou seja, nunca 
fornecer a esses animais, ração de 
outras espécies. Além disso, a ração 
fornecida deve ser de alta qualidade 
e bem administrada.

A Coopama possui uma ração 
desenhada especifi camente para 
equinos: COOPAMA HORSE SELECT. 
Ela se enquadra perfeitamente nesse 
contexto, pois, além de ser balanceada 

Caroliny D’Eleutério Dias
 Coordenadora Técnica

CRMV 9774 | (35) 3295-0257

para atender as necessidades 
nutricionais dos equídeos, possui 
ingredientes nobres de alto valor 
biológico e boa digestibilidade, ideal 
ao processo digestivo dos mesmos, 
o que difere a Horse Select de outras 
rações, que possuem maior teor de 
proteína. É uma ração multipartícula, 
com pelets ricos em vitaminas e 
minerais, aveia amassada e melaço, 
proporcionando uma excelente 
aceitação pelos animais. Possui 12% 
de proteína bruta e é indicado para 
equinos de recreação ou lazer.

Nossas rações estão disponíveis no 
Departamento de Agrofertilizantes e 
em todas as fi liais da Coopama.
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Na busca por melhorias de médias 
produtivas na cultura do café, 
muitas são as pesquisas feitas por 
agrônomos e pesquisadores da 
área sobre as diferentes formas de 
implantar e manejar o café.

Para uma máxima resposta em 
produtividade e correta aplicação 
dos minerais exigidos na formação 
e produção das lavouras, utilizando 
alguns recursos como a análise de 
solos e folhas. 

A análise de folhas é um complemento 
da análise de solos e visa informar se 
os elementos encontrados na reserva 
do solo e aqueles fornecidos durante 
o ciclo, atendem às exigências para 
obtenção de alta produtividade. 

Além disso, é uma forma de identifi car 
se esses elementos chegaram ao 
destino correto contribuindo com o 
crescimento de ramos, formação de 
fl ores, desenvolvimento e enchimento 
de grãos. 

Certos das características e dessa boa 

A importância da análise foliar na cultura 
do café

ARTIGO DE OPINIÃO

Antônio Júlio Macedo C. Domingos
  Vendedor Técnico

(35) 9.8811-0853

formação, as tomadas de decisões 
são mais assertivas e não prejudicam 
a produção do cafeeiro, pois oferece 
condições de saber qual é o melhor 
adubo a ser utilizado nas próximas 
adubações, seja essa adubação 
aplicada ao solo ou nas folhas. 

De modo geral, a amostragem para 
análise foliar, em cafeicultura de 
sequeiro é realizada na fase de 
chumbinho/ chumbão, antes da fase 
de expansão rápida dos frutos e da 
granação. O indicado é respeitar um 
período de pelo menos 30 dias após 
a última adubação ou pulverização 
para evitar altos níveis de alguns 
elementos que ainda estão sendo 
absorvidos.

No caso de cafeicultura irrigada, 
a análise foliar torna-se uma 
ferramenta ainda mais importante, 
recomendando-se a sua realização 
em intervalos menores, por exemplo, 
bimestralmente.

Quanto a divisão da área recomenda-
se que acompanhe a mesma divisão 

feita para a amostragem de solos, 
dividindo as glebas em 10 hectares 
separados se possível por variedade, 
idade e espaçamento. 

Nessas glebas deve-se coletar 
aleatoriamente, um ramo no terço 
médio das plantas e nele coletar 
o 3º ou 4 º par de folhas a partir da 
extremidade, não contando o 1º par, 
caso ele tenha menos que dois cm de 
tamanho. 

No mínimo 100 folhas devem ser 
coletadas, em pelo menos 25 plantas, 
caminhando em zigue- zague, 
coletando as folhas nos dois lados da 
planta.  Em seguida, as folhas devem 
ser colocadas em embalagens de 
papel e enviadas imediatamente ao 
laboratório, caso não seja possível 
enviar, resfriar a temperatura de 2 a 4 
ºC no máximo por 3 dias.

Com os resultados prontos, você 
produtor e cooperado deve 
procurar um de nossos Engenheiros 
Agrônomos na Coopama, para que 
ele te acompanhe e faça a devida 
interpretação e correção dos níveis 
de elementos minerais com o intuito 
de obter o máximo de equilíbrio 
nutricional. O Departamento 
Técnico da Coopama está sempre à 
disposição para atender a todos os 
nossos produtores.
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FIQUE ATENTO

O Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física 
(CAEPF) tornou-se obrigatório em 15 de janeiro de 2019. 
O cadastro administrado pela Receita Federal reúne 
informações das atividades econômicas exercidas pela 
pessoa física.

Proporciona também um meio efi ciente de coletar, 

Cadastro de Atividade Econômica da 
Pessoa Física (CAEPF) é obrigatório 

identifi car, gerir e acessar os dados cadastrais relativos 
às atividades econômicas exercidas pelas pessoas 
físicas, servindo de apoio aos demais sistemas da Receita 
Federal, bem como a outros órgãos da administração 
pública. 

A Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros (COCAD) 
lembra que o CAEPF substitui a matrícula CEI de Pessoa 
Física e torna-se importante para o cumprimento de 
obrigações tributárias tais como o e-Social. E quem está 
obrigado a se inscrever?

O Contribuinte Individual, conforme defi nido na Lei nº 
8.212, de 1991, quando a ele se aplicar pelo menos uma 
das situações: possua segurado que lhe preste serviço; 
Titular de Cartório, sendo a inscrição no CAEPF emitida 
em nome do titular, ainda que a respectiva serventia 
seja registrada no CNPJ; pessoa física não produtor rural, 
que adquire produção rural para venda, no varejo, a 
consumidor pessoa física; produtor rural contribuinte 
individual e segurado especial, conforme a mesma Lei. 

Para esclarecer mais dúvidas sobre o assunto, consulte 
o seu contador.

Quando o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
é exigido?
O produtor rural, segundo a Lei do novo Código 
fl orestal, é obrigado a fazer o CAR. Sua fi nalidade é 
regularizar a área ambiental, como a RL – Reserva 
Legal e as APP’s – áreas de preservação permanentes 
em torno dos córregos e rios de suas propriedades 
rurais.

O Cadastro Ambiental Rural já é exigência para 
fi nanciamentos agrícolas nas instituições fi nanceiras 
desde dezembro de 2017, e na compra e venda de 
imóvel Rural no Cartório de Registro de imóveis.

Os produtores que ainda não inscreveram suas 
propriedades no CAR, entre em contato com a 
Coopama pelos telefones (35) 3295-0132 e (35) 9 
9937-2419 e fale com o responsável Lucas Scalco.
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FIQUE ATENTO

PRONAF – Plano Safra 2019/2020
O Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) está com o plano 
safra 2019/2020 com juros de 4,6% ao ano em até 
10 anos para pagar.

A Coopama, em parceria com o Banco do Brasil, 
realiza os projetos para Financiamentos Agrícolas 
com os seus cooperados.

Produtores que desejam fazer seus custeios e 
investimentos (maquinários) agrícolas, entre em 
contato com a Coopama pelos telefones (35) 3295-
0132 e (35) 9 9937-2419 e fale com Lucas Scalco.

COLOQUE

EM SEUS PLANOS PARA
Saúde

2020

2020!

Saúde,
muita saúde em

É justamente para garantir qualidade de vida e estar ao 
lado do produtor rural e seus familiares que existe o S.P.A. Saúde. Sem 
fins lucrativos, oferece mais de 1.600 recursos credenciados 
em diferentes cidades nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

Venha conhecer de perto as vantagens e benefícios dos planos. 
São exclusivos para produtores rurais e sua família.

Esperamos você!

Início de um novo ano, momento de alimentar 
sonhos e, principalmente, investir na sua saúde 

e na de sua família.

Central de Atendimento
24 horas:
(11) 3146-3131
www.spasaude.org.br



Reinauguração Coopama Store
A Coopama Store foi criada com o objetivo de fomentar o comér-
cio em Machado, e como a cooperativa não cansa de pensar em 
ações de melhorias para o segmento e também para a comunida-
de, um novo conceito foi elaborado.

No dia 17 de janeiro, cooperados e clientes participaram da rei-
nauguração da Coopama Store e conheceram o que a loja pode 
proporcionar de melhor em beleza, moda, perfumaria e presentes.

“Esse novo posicionamento de marca da Coopama Store é um 
grande passo! Nasceu de uma necessidade de mercado para me-
lhor atender as pessoas e atrair também novos olhares”, explica 
Clayton Pereira, supervisor da loja. 

A Coopama Store está preparada para receber a sua visita! Conhe-
ça a loja que está totalmente ampla, com espaço moderno, pro-
dutos diversifi cados e de qualidade, que só a Coopama é capaz de 
proporcionar a todos. 

Para atender os clientes com comodidade e proporcionar mo-
mentos especiais, a Coopama Store também mudou de endereço. 
A loja está localizada na Rua Coronel Francisco Vieira, 579 – Centro, 
com horário de funcionamento de segunda a sexta, de 8h30 às 
18h e no sábado, 8h às 16h. Mais informações pelo telefone 35 9 
9995-3954.
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ACONTECEU NA COOPAMA

Equipe Coopama Store
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ACONTECEU NA COOPAMA

Novo Departamento Cafés Especiais Coopama
sp

ec
ia l t

y co f f ee
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No dia 6 de fevereiro, a Cooperativa Agrária de Ma-
chado promoveu duas palestras no Luara Buffet em 
Machado, uma sobre “Mercado de Cafés Especiais”, 
ministrada pela Q-Grader, Paula Magalhães e outra 
sobre “Qualidade como Fator de Conexão com o Mer-
cado”, ministrada pelo Engenheiro Agrônomo e sócio-
-proprietário da empresa de consultoria em produ-
ção de café - Agrovista.  

O evento contou com a participação de cooperados, 
que além de adquirirem mais conhecimentos para 
suas safras, também conheceram o projeto do novo 
Departamento de Cafés Especiais da Coopama.

De acordo com o Gerente de Café da Coopama, Da-
vid Rodrigues, a cooperativa está investindo cada vez 
mais neste segmento. “Por se tratar de Cafés Espe-
ciais não tem como comercializar ele junto com o café 
commodity, por isso a criação de um novo setor.”

O novo Departamento de Cafés Especiais da Coopama 
estará localizado ao lado da sala de comercialização 
de café. Mais informações podem ser obtidas pelo te-
lefone: (35) 3295 0140.

Equipe Coopama Store

Dr. João Emygdio, Eduargo Salgado, Fernando Caixeta
e David Rodrigues

Fernando Caixeta, Paula, Dr. João Emygdio, produtores
de cafés especiais e David Rodrigues



Dia de Cooperar 2020

Entre os dias 4 e 5 de fevereiro, a Co-
operativa Agrária de Machado parti-
cipou do workshop de lançamento 
do Dia de Cooperar 2020. O evento 
foi realizado na Hotel Café Royal em 

Coopama participa do lançamento do 8° 
Ciclo do PDGC

A Coopama, representada por Dr. João Emygdio, Di-
retor Presidente; Fernando Caixeta, Diretor Adminis-
trativo; Aline Borges, Coordenadora de Marketing; 
Wellington Espanha, Consultor Estratégico e Adriana 
Gonçalves, Gerente de Recursos Humanos marcou 
presença no lançamento do 8º Ciclo do Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC).

Promovido pelo Sistema Ocemg, o evento foi rea-
lizado no dia 11 de fevereiro, no Minas Tênis Clube, 
em Belo Horizonte, e contou com a participação de 
dirigentes, conselheiros e gestores de todas as coo-
perativas mineiras. Durante o dia, foram promovidas 
diversas palestras sobre metodologias para superar 
crises, empreendedorismo, estratégias organizacio-
nais etc.
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A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Varginha.

Com a presença de diversas coopera-
tivas sul-mineiras, a Coopama esteve 
representada por Adriano Oliveira, 

do Departamento de Marketing e por 
Bárbara Lima, do Departamento de 
RH.

Com o objetivo de capacitar e orien-
tar as cooperativas mineiras sobre 
ações de responsabilidade social, 
voluntariado cooperativista e ativida-
des relacionadas ao Dia C, durante a 
programação do evento, houve apre-
sentação do movimento e ofi cina de 
projetos de Desenvolvimento Local. 

Para a Coopama, a participação no 
evento mostra que a cada ano, o co-
operativismo busca alcançar novas 
formas e melhorias para a promoção 
da responsabilidade social com a co-
munidade que cada cooperativa está 
inserida.



Capacitação Cooperados
A Universidade Corporativa Coopama é uma iniciativa que busca oferecer uma educação continuada, atra-
vés de treinamentos e capacitações que agreguem ainda mais valor ao aprendizado dos cooperados e 
colaboradores.

Para marcar o início do ano, juntamente com os parceiros de Marketing, a Coopama promoveu palestras 
com o intuito de trazer temas atuais e as últimas novidades do mercado. 

Durante o mês de janeiro foi realizado o seguinte evento para os cooperados: 

Data: 7 de janeiro
Local: Fazenda Oriente - Rodovia Paraguaçu/MG
Tema: “Identifi cação de Nematóides em Soja”

FMC
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14 A 16 DE ABRIL
SAVE THE DATE
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A Diretoria e o Departamento Financeiro da Co-
opama receberam, no dia 28 de janeiro, repre-
sentantes do Banco Itaú. A visita ocorreu para 
tratar de assuntos importantes, como alinha-
mento estratégico. 

A cooperativa agradece a visita e espera que 
2020 seja um ano de muitas conquistas e rea-
lizações na parceria com o Banco Itaú para os 

Coopama recebe visita de representantes 
do Itaú

VISITAS RECEBIDAS

colaboradores e cooperados.   

Representando o Itaú estiveram presentes: 
Rodrigo de Souza – Officer Agronegócio, Fábio 
Fanti – Gerente Regional Agro, José Alberto Cruz 
– Gerente de Crédito, Alessandro de Paula – Ge-
rente Direcionados Agro e Renata Guatimozin – 
Analista de Crédito.

Nós
queremos

ouvirte

Amigo cooperado,
você tem alguma ideia, sugestão
ou deseja falar com a Coopama?

ligue: 35 3295-0155
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

Contribuir com a segurança pública é uma das 
ações de grande importância promovida pela 
Coopama. Anualmente, a cooperativa apoia al-
guns órgãos do município como Polícia Civil e 
Polícia Militar por meio do Proerd e Patrulha 
Rural - um projeto lançado em 2008 que tem 
como objetivo combater a criminalidade que 
assola os produtores rurais.

Para isso, no dia 29 de janeiro, a Polícia Militar 
de Machado reativou, através de uma parceria 
com a Coopama e a Auto Peças Lambreta, a 
viatura para ser utilizada na intensificação da 
patrulha rural no município. 

Com essa viatura, as ações de combate e pre-
venção aos delitos no campo serão ainda mais 
eficazes ao possibilitar mais agilidade e maior 

A Coopama e a segurança dos produtores 
rurais de Machado

atuação dos Policiais Militares. Um dos princi-
pais focos serão abordagens em estradas que 
ligam as cidades vizinhas.

Desde que o projeto foi criado, 80% dos cri-
mes na área rural de Machado foram reduzi-
dos, sendo recuperados mais de 50 veículos 
roubados/furtados. Esse resultado comprova 
a efetividade e a importância de continuar re-
alizando este trabalho em prol da segurança 
não só dos proprietários rurais, mas também, 
de suas terras e suas fontes de renda.

A Coopama dá boas vindas ao Capitão Jader 
Augusto, que iniciou seus trabalhos em Macha-
do neste ano e deseja que essa trajetória seja 
de grandes aprendizados e contrutiva a todos  
nós.  

Benedito Rodrigues (Lambreta), Fernando Caixeta (Diretor Administrativo da Coopama), Capitão Jader Augusto e Soldado Vilmar.





A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:
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ASSOCIADO MUNICÍPIO
Adauto Pereira Gabriel

Adriana de Souza
Agnaldo Pereira de Moraes
Aguinaldo José de Oliveira

Andrea Coelho Dantas
Aline Souza Araújo

Aloysio Demétrio de Carvalho
Ângelo Munhoz Leite Alves

Bruno Alves Ronquini
Carlos Alberto Alves Pereira

Carlos Gilberto Celestino
Caroline Mendonça Dias

Cláudio Vitor Mariano
Douglas Alexandro Vieira Silveira

Edgar Ribeiro de Carvalho
Elenice Maria Ferreira Alves

Eli José Figueiredo
Estevam Ferreira Alves

Frederico Coutinho de Souza Dias
Genevaldo Ferreira Rocha

Hélio de Castro Coelho
José Eduardo Siqueira de Souza

José Orlando Mendes
Karine Mendonça Dias Millani

Lineu Souza Moreira
Lucas Martins Jerônimo

Luciana de Fátima Pereira Corrêa
Marcos Paulo Vilhena Braga

Maurício Brasil Ferreira
Oziel Teixeira Junior

Reginaldo Crispim Xavier
Renato Libânio da Silveira Santos

Ricardo Pio do Lago Silveira
União RG Agropecuária Eireli
Unisafra Agronegócios Ltda

Vanderson Goulart Junho
Vanil Caliari Alves

Vítor Jorge de Moura
Wander Tavares Santos
Wesler Luciano Campos

Elói Mendes
Alfenas

Machado
Poço Fundo

Alfenas
Alfenas

Turvolândia
Fama

Campestre
Elói Mendes
Elói Mendes

Machado
Machado

Divisa Nova
Turvolândia
Poço Fundo
Cabo Verde
Poço Fundo

Pouso Alegre
Elói Mendes

Machado
Alfenas

Elói Mendes
Machado
Serrania

Turvolândia
Machado

Campestre
Campestre

Silvianópolis
Elói Mendes

Alfenas
Divisa Nova
Três Pontas
Carrancas
Natércia

Poço Fundo
Fama

Paraguaçu
Elói Mendes

Marcos Paulo Vilhena Braga Campestre

Oziel Teixeira Junior Silvianópolis

Renato Libânio da Silveira Santos Alfenas

União RG Agropecuária Eireli Três Pontas

Vanderson Goulart Junho Natércia

Vítor Jorge de Moura Fama

Wesler Luciano Campos Elói Mendes

Cooperado, a partir do dia 28 de fevereiro, o Relatório de
Gestão 2019 estará disponível para retirada. Procure a
Secretaria da Coopama ou as Unidades para adquirir o seu. 



ESPAÇO COOPERATIVISTA

       

       Anúncio Café Coopama


