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Sras. e Srs. Cooperados. 

É muito bom voltar a falar com vocês por esse 
Coopama Informa.  

Com a Fé costumeira e muita coragem iniciamos 
2022 com grandes objetivos. Como sempre, 
contando com a capacidade e competência de 
meus pares na Diretoria Executiva, Sandro e 
Fernando. 

Sabemos que teremos muito o que fazer nestes 
próximos dois anos, no amparo aos cooperados 
atingidos por intempéries. Nosso Planejamento 
Estratégico contempla essas eventualidades. E 
saibam os senhores, que agiremos dentro de 
normas bem definidas baseadas em evidências e 
laudos bem elaborados por nossos Consultores 
Técnicos. Estamos atendendo todos que nos 
procuram.  

Penso com otimismo que a Pandemia da Covid-19 
deverá se encerrar neste ano. Os estragos por ela 
causados nos marcará por alguns anos.  

O cenário nacional e mesmo mundial acena para 
dificuldades com a economia, regida por inflação 
e juros em alta. A solução é única: Trabalho. 
A experiência e solidez de uma cooperativa 
consolidada por 77 anos de boa prestação de 
serviços, nos servirá de suporte.  

Os cooperados se depararão com frequência com 
“caras novas” na Coopama. São colaboradores 
competentes que chegam para somar conosco 
para sermos dignos de nossos cinco Prêmios 
SomosCoop - Excelência em Gestão.  

Dentre os grandes avanços para esse ano, a 
exportação de café será nosso ponto alto. Isso só 
será possível graças a alta qualidade que nossos 
cooperados tem conseguido em seus cafés.   

Temos buscado, e assim será também nesse ano, 
trabalhar com competência e objetivos sólidos, 
buscando manter crescente o desenvolvimento 
sustentável da cooperativa, colocando sempre o 
relacionamento com o cooperado em alto nível. 
Para isso exerceremos um cooperativismo forte, 
encontrando boas ferramentas para os nossos 
cooperados “darem a volta por cima”. 

Por fim, um tópico muito importante que 
queremos falar com vocês. A AGO, Assembleia 
Geral Ordinária, será em março. E nela além da 
prestação de contas referente a 2021, teremos 
como em todos os anos, eleição do Conselho 
Fiscal. É um órgão de alta responsabilidade em 
qualquer gestão, principalmente na nossa onde 
nos primamos pela transparência. Cooperados 
que se sentirem com desejo de estar conosco 
na gestão, e se julgarem capacitados devem 
procurar a Diretoria até o dia primeiro de março, 
para mais informações. 

Encerro pedindo a Deus que nos conduza na 
gestão de nossa cooperativa. 

Palavra da
Diretoria

Dr. João Emygdio Gonçalves
Diretor Presidente
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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
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Quando olhamos as conquistas da 
Coopama desde sua fundação em 1944 
até os dias de hoje, temos certeza de uma 
cooperativa sólida, construída na ética, 
na responsabilidade e no apoio de todos 
os cooperados nas ações realizadas. 
Tudo foi possível graças a uma gestão 
democrática, participativa e de grande 
respeito a cada um que colaborou com 
esta construção.  

Um dos momentos de maior importância 
de uma cooperativa forte e atuante, é 
sem dúvida a realização da Assembleia 
Geral. Considerado o poder supremo de 
decisão, o espaço único de participação 
para todos os associados participantes de 
uma cooperativa.  

O principal objetivo da AGO é a prestação 
de contas do exercício 2021, além de 
demonstrar o trabalho da gestão atual 
de forma transparente e eleger os novos 
membros do Conselho Fiscal para 2022.  

Portanto, participar da AGO é exercer 
de forma democrática a gestão de sua 
cooperativa. A Coopama precisa de cada 
um de seus associados para se manter 
forte, como tem sido em mais de sete 
décadas. A participação e o controle 
democrático com uma sociedade livre 
e plural é que nos permite crescer, 
gerando produtividade e rentabilidade, 
com respeito aos princípios cooperativas, 
excelência nos relacionamentos e 
compromisso com a qualidade.    

CAPA

Assembeia Geral Ordinária será 
realizada em março
Gestão democrática na Coopama valoriza a participação 
dos cooperados

14 de março às 10h
Segunda-feira

Armazém de Café
Av. Filhas de Santana nº 3053
Distrito Industrial - Machado

O Relatório de Gestão 2021 estará disponível a partir 
do dia 7 de março no Portal do Cooperado ou para 
ser retirado nas Unidades de Negócios.   
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CAPA

Carta Circular nº 002/2022 
 
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 20 do Estatuto Social, 
convoca os senhores associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 14 
(quatorze) de março de 2022 – segunda feira, 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- Prestação das contas do exercício de 2021; 
02- Destinação dos resultados do exercício de 2021; 
03- Eleição dos membros do Conselho Fiscal - Gestão 2022; 
04- Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e cédula de presença dos Conselhos     
      de Administração e Fiscal; 
 
Machado-MG, 07 de fevereiro de 2022 
 
 
 

Dr. João Emygdio Gonçalves 
Diretor Presidente 

NOTA:  
 
Esclarecemos que a Assembleia não será realizada em sua sede social por motivos de não haver 
espaço físico suficiente para acomodar seus associados. 
 
Informamos que a partir do dia 07 de março de 2022, o Balanço Geral do Exercício de 2021 já estará 
à disposição dos cooperados no setor de Contabilidade.  
 
Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados até 31/12/2021 é de 
3.349 (três mil, trezentos e quarenta e nove) e que somente poderão votar e ser votados os sócios 
que não tiverem quaisquer impedimentos previstos na Lei e ou Estatuto. 
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS – ORDEM DO DIA: 
 
A chapa formada para o Conselho Fiscal (3 membros efetivos e 3 membros suplentes) deverá ser 
protocolada na Secretaria da Coopama, com antecedência mínima de 05 dias corridos da data da 
Assembleia ora convocada, ou seja, até as 17 horas do dia 08 de março, conforme artigo 45 § 2º do 
Estatuto Social. 
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DESTAQUE

A Coopama em parceria com a FMC, realizou nos dias 03 e 04 de fevereiro 
nas cidades de Machado e Turvolândia, respectivamente, a “Oficina de 
Teatro” para os professores das escolas municipais. 

De acordo com Crispim Jr, diretor da Sia Santa, companhia teatral que 
atua também com orientações profissionais, ao utilizar a vivência e os 
conhecimentos de interpretação, o grupo orienta os professores e 
professoras como utilizar a voz da melhor maneira, a fim de prevenir os 
distúrbios vocais, aperfeiçoando o desempenho profissional e melhorando 
a qualidade de vida.  

Outra ação do projeto foi a apresentação do espetáculo musical infantil 
“A árvore da vida”também encenado pelo grupo Sia Santa. 

A Coopama apoia a 
Cultura e a Educação
Apresentação teatral infantil e oficina da voz para 
professores fizeram parte dos eventos.
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Com muita música, a peça teatral narra a aventura 
de um grupo de insetos que busca a cura para o 
local onde eles moram, a árvore da vida. Durante a 
procura são trabalhadas com muito humor questões 
importantes sobre sustentabilidade.   

Um momento de conscientização junto ao público 
infantil da importância da preservação ambiental e de 
ações que possam ajudar na conservação da natureza.  

Em Machado o Teatro foi apresentado no dia 17 de 
fevereiro em 4 sessões para cerca de 1.400 crianças 
das escolas municipais, destas sendo 334 da zona 
rural de Machado. No dia seguinte, sexta-feira (18) 
foi a vez de Turvolândia quando as crianças da rede 
pública assistiram em duas sessões a apresentação da 
peça. Um sucesso!  

A parceria da FMC Agrícola apoiando a iniciativa foi 
fundamental para realização dos eventos, além da 
receptividade das Secretarias Municipais de Educação 
de Machado e Turvolândia. Estas ações fazem parte 
de um dos princípios cooperativistas com objetivo de 
promover a educação e formação da comunidade em 
que está inserida.  

Apresentação em Machado-MG

Oficina em Machado-MG

Apresentação em Turvolândia-MG

Oficina em Turvolândia-MG
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O Superintendente da Coopama Luciano Neder 
participa este ano do Lidercoop: Programa de Gestão 
Avançadas para Lideranças promovido pelo sistema 
OCEMG.   

Voltado para dirigentes, o Lidercoop auxilia as 
cooperativas na implementação de melhorias e preza 
pela capacitação com foco específico na gestão de 
cooperativas e desenvolvimento de reflexões sobre 
temas atuais, como gestão de risco, inovação, gestão 
de mudança, liderança, mercado e clientes.

A capacitação, que ocorrerá ao longo do ano de 2022 
possibilita um preparo ainda maior, proporcionando 
acesso a informações e estratégias que vão acrescentar 
na qualidade da atuação das cooperativas.

MARCAMOS
PRESENÇA

Programa é voltado 
para gestão e inovação 
nas cooperativas 

Superintendente da 
Coopama participa 
do Lidercoop

“
Participar de um programa como 
este é de fato agregar conhecimento 
para que possamos ampliar ainda 
mais a excelência dos serviços que 
a Coopama oferece aos nossos 
cooperados. E para mim, como 
Superintendente desta instituição, 
é sem dúvida uma honra e uma 
oportunidade de avançar como 
profissional, de entender novos 
formatos de trabalho, ter acesso 
a uma riqueza de informações, 
que terão muita aplicação no dia 
a dia de nosso negócio enquanto 
cooperativa.
Uma capacitação assim nos permite 
ampliar as competências de 
liderança e ainda alcançar melhores 
e maiores resultados nas diversas 
frentes que atuamos junto à gestão 
da Coopama.”

Luciano Neder
Superintendente da Coopama
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Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 
das competências gerenciais e capacitar as 
cooperativas para conhecerem e mapearem seus 
processos, o Programa de Formação de Dirigentes 
e Gestores das Cooperativas Mineiras (Formacoop) 
promovido pelo sistema OCEMG é voltado para 
Dirigentes, Conselheiros, Gestores e colaboradores 
com funções gerenciais em Cooperativas. 

E a Coopama estará desenvolvendo suas lideranças 
através dos Conselheiros: Samuel Campos Gonçalves 
(Conselho Fiscal) e Vinícius Magalhães de Carli 
(Conselho de Administração). O curso contém 10 
módulos, entre os meses de fevereiro a dezembro.

O Formacoop, desenvolvido desde 2000, busca 
promover constantemente a gestão profissionalizada 
e o fortalecimento do cooperativismo mineiro. 

Os resultados e benefícios são comprovados por todos 
aqueles envolvidos com o cooperativismo mineiro e 
se traduzem na profissionalização do setor. Além de 
auxiliar na implantação de sistemas de autogestão, 
os cursos atendem às principais necessidades 
de formação e qualificação dos profissionais das 
cooperativas, proporcionando educação continuada 
e apoio logístico constante. 

MARCAMOS
PRESENÇA

Representantes da 
Coopama participam 

do Formacoop 

Desenvolvendo
Competências

“
Quero agradecer a oportunidade que a Coopama me proporciona em 
participar do curso, pois teremos uma oportunidade de aprender sobre 
temas atuais de gestão, dentro do cooperativismo e posteriormente 
poder contribuir no desenvolvimento e fortalecimento da nossa 
cooperativa.”

Samuel Campos Gonçalves
Conselheiro Fiscal
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SUPORTE AO 
COOPERADO

Minas Gerais possui condições favoráveis para o 
plantio de trigo. Porém, a atividade ainda precisa 
crescer para suprir o próprio consumo interno 
do estado. Há duas décadas, Minas produzia 
cerca de 20 mil toneladas de trigo por ano, o que 
correspondia a apenas 2% da demanda. Com 
o tempo, o plantio de trigo no estado cresceu. 
Segundo dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), hoje o estado produz 
mais de 200 mil toneladas. 

Ocupando hoje o terceiro lugar na produção de 
trigo no país, Minas Gerais fica atrás apenas do 
Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a produção no estado foi registrada em pelo 
menos 77 municípios. Mesmo com os números 
crescentes, o estado ainda precisa importar trigo 
para abastecer o mercado interno, uma vez que a 
demanda dos mineiros é de quase um milhão de 
toneladas por ano. 

Mas, o que explica os recentes saltos na quantidade 
de trigo produzidas anualmente no estado de 
Minas? As respostas estão nas pesquisas de 
manejo e melhoramento genético iniciadas em 
2009 na região do alto Paranaíba, no município de 
Patos de Minas, conduzidos pela Embrapa. 

Outro ponto importante, o trigo é mais uma 
opção de cultura, fazendo o produtor sair de uma 
sucessão de cultura, como por exemplo milho – 
soja – feijão. Além disso, o trigo é muito importante 
no manejo de plantas daninhas e na reciclagem de 
nutrientes.  

O plantio do trigo pode iniciar no 
mês de março e se estender até 
meados de maio. 

Para um plantio mais tardio, sempre deve ser 
em áreas irrigadas. E é de suma importância que 
o produtor tenha um bom acompanhamento 
técnico, desde a escolha da variedade até toda a 
condução da lavoura. 

O trigo além de trazer rentabilidade, é uma 
excelente cultura para se fazer rotação e auxiliar 
no manejo de pragas e plantas daninhas de difícil 
controle. Para uma próxima cultura a ser instalada 
temos uma maior retenção de água no solo com 
uma menor evapotranspiração onde para as áreas 
irrigadas, consequentemente, uma economia em 
irrigação. 

Para que o produtor obtenha sucesso na cultura é 
importante um bom acompanhamento Técnico a 
fim de escolher a variedade correta para o local e 
época do plantio e um bom manejo fitossanitário 
durante todo ciclo da cultura. 

Para mais informações ou em caso de dúvidas, 
procure os nossos Consultores de Campo ou as 
Unidades de Negócios da Coopama.

Cultura do trigo no Sul de Minas 
Uma opção para a safrinha em nossa região.

Eder João Paulo
Consultor Técnico de Vendas

(35) 99710-2942
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Uma das ações que a Coopama promove ampliando 
o serviço prestado aos cooperados, é participar 
ativamente dos eventos da F&M Leilões. 

Parte da equipe técnica da Cooperativa, que 
acompanha o desempenho dos animais nas 
propriedades, vai presencialmente também aos 
leilões, auxiliando o produtor com dicas importantes, 
sanando dúvidas e levando condições comerciais 
diferenciadas de produtos veterinários e nutrição 
animal, para que os cooperados tenham as melhores 
produtividades. 

O Departamento de Nutrição Animal e Veterinária 
da Coopama oferece rações de qualidade para a 
alimentação animal e medicamentos veterinários, 
sempre com qualidade e condições diferenciadas. O 
cooperado têm acesso à uma assistência exclusiva 
com os serviços prestados pela Coopama nestes 
eventos.  

Portanto, o produtor pode participar tranquilo, pois 
a cooperativa está presente para proporcionar um 
suporte que vai garantir bons negócios.   

Não perca estas oportunidades. Venha participar dos 
leilões e confira as condições especiais preparadas 
para os nossos cooperados.  

Se faz a diferença no campo, a Coopama está 
presente! 

Presença em leilões da região garante 
condições diferenciadas ao cooperado 
Coopama leva aos eventos da F&M Leilões apoio ao produtor 

SUPORTE AO 
COOPERADO
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Estamos entrando em um período de transição no 
campo, onde a colheita da safra verão de soja se inicia 
junto aos preparativos para o plantio da segunda 
safra de milho. 

Um dos desafios enfrentados pelo produtor rural 
na época de segunda safra é em relação ao clima, 
em especial a pluviosidade que tem por tendência 
histórica sofrer redução. 

Perfil de solo profundo, cobertura vegetal sob o 
solo e raízes profundas amenizam o problema, pois 
melhoram o armazenamento, captação e reduzem a 
perda de água no solo. 

Neste sentido um ponto importante no manejo 
é o uso do Spin no tratamento de sementes (100 
ml.ha-1) que propicia maior enraizamento a planta 
de milho, além de melhorar o estabelecimento inicial 
e uniformizando o desenvolvimento das plantas na 
área, fundamental para uma maior produtividade 
(foto 1). 

Foto 1

Foto 2 Foto 3

Momento Segunda Safra

Quais são os princiais desafios das 
mudanças climáticas na Segunda Safra? 
O Diretor Fabio Shigueo da GIROAgro te 
explica tudo sobre e como supera-los.

Eng. Agr. Fábio Shigueo Yokoyama
Diretor de Pesquisa GIROAgro 

Durante o desenvolvimento da cultura em caso de 
ocorrer um déficit hídrico que gera uma paralisação da 
fotossíntese é importante após o retorno das chuvas 

o uso de Seven (1,5 L.ha-1) em busca de retomar o 
processo fotossintético que é o processo bioquímico 
fundamental para a produtividade (fotos 2 e 3). 

SUPORTE AO 
COOPERADO
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Com o passar dos anos, a exigência por produção 
de leite de qualidade no país cresce. Nesta época do 
ano, com período chuvoso, umidade e clima quente, 

forma-se um ambiente propício para a proliferação 
de bactérias causadoras de várias enfermidades, 
entre elas, a mastite. 

Mastite
O que é? Como evitar ou tratar?

SUPORTE AO 
COOPERADO

Clínica (ambiental) Sunclínica (contagiosa)

A mastite clínica (ambiental), trata-se da 
inflamação da glândula mamária do animal, 
interferindo na qualidade e quantidade de 
leite produzido. Quando o animal apresenta 
um quadro de mastite clínica, o produtor 
consegue identificar alterações no leite, além 
de inchaço e vermelhidão dos tetos. 

A contaminação pode ocorrer quando o 
animal se deita em locais úmidos, com dejetos 
ou terra encharcada, onde as bactérias que 
estão no ambiente penetram pelo canal 
do teto, iniciando o processo inflamatório 
na glândula mamária. Durante a ordenha, 
também há uma possibilidade de ocorrer a 
transmissão da bactéria causadora de mastite 
de uma vaca contaminada para outra sadia.

Na forma subclínica (contagiosa), os animais 
não apresentam alteraões visuais, necessitando 
assim de exames complementares para seu 
diagnóstico, tais como CMT, CCS individual e 
cultura bacteriológica. 

A transmissão ocorre durante a ordenha, 
pois, as bactérias causadoras colonizam a teta 
externamente.

Mas o que é mastite?
É a inflamação da glândula mamária da vaca e pode ser causada por vários fatores como: traumas, agentes 
químicos e por microrganismos, que são os mais comuns. A mastite pode ser de dois tipos:
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A mastite é um grande problema para 
a bovinocultura leiteira, tendo em 
vista seu alto poder de contaminação 
e quantidade de agentes envolvidos. 
Contudo, há a possibilidade de 
reduzirmos as perdas causadas pela 
mastite, instituindo um programa de 
controle que envolva boas práticas 

de higiene, vacinação e tratamentos 
medicamentosos indicado pelo 
médico veterinário.

Para mais informações ou em caso de 
dúvidas, procure os nossos Consultores 
da Nutrição Animal ou as Unidades de 
Negócios da Coopama.  

A prevenção ainda é a forma mais 
importante para o controle da doença, 
que deve seguir boas práticas de 
higiene das instalações, materiais e 
ordenhadores, utilização de caneca 
telada em todas as ordenhas, utilização 
de pré e pós dipping com produtos 
de qualidade, tratamentos com 
intramamários em todos os animais 
na secagem, utilização de selantes, 

evitar sobreordenha, e aferição dos 
equipamentos de ordenha. 

Neste período chuvoso, a atenção 
com a higiene deve ser redobrada. É 
importante que os animais também 
sejam higienizados antes e depois da 
ordenha, sendo feita assepsia dos tetos 
com o uso de produtos germicidas.

Em estudo recente, estimou-se que o 
impacto econômico anual da mastite 
variou de R$ 1.333,90 a R$ 2.145,89, e 
de R$ 0,2146 a R$ 0,4311/kg de leite, 
para CCS de 250.000 e 1.000.000 de 
células por ml de leite, respectivamente. 

O custo operacional das medidas de 
prevenção, por kg de leite, apresentou 
variação de R$ 0,0231 a R$ 0,0289 

(CCS de 250.000 e 1.000.000 de células 
somáticas/ml), enquanto que os custos 
das medidas curativas foram estimados 
em R$ 0,0544 a R$ 0,0680. 

O tratamento de uma vaca com mastite, 
apresentando sintomas clínicos da 
doença, foi de R$ 28,68  para cada caso 
subagudo e de R$ 110,43 para casos 
considerados agudos. 

Tratamento de vacas secas:

Outra prática que se mostra eficiente, é o tratamento das vacas secas, onde 
se usa antibioticoterapia em todos os quartos mamários e selante, logo 
após a última ordenha feita ao final da lactação. Trata-se de uma prática 
muito eficaz para a redução dos casos de mastite subclínica, não gerando 
resíduos no leite, tendo em vista que a aplicação do antibiótico é realizada 
na sua ausência. 

Como controlar a infecção dos meus animais?

SUPORTE AO
COOPERADO

Rafaela Prado Santos
Consultora Técnica de Vendas da Veterinária 

CRMV-MG 20316
(35) 98429-3510
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Comprovando a alta qualidade dos grãos cultivados 
por nossos cooperados, no dia 24 de janeiro, quatro 
containers carregados com mais de 1.700 sacas de 
café saíram do Armazém Coopama com destino à 
Colômbia. 

A cooperativa oferece uma excelente estrutura 
de armazenamento em Machado e Poço Fundo, 
e transbordo em Elói Mendes. Contamos com 
equipamentos de alta tecnologia em beneficiamento e 
classificação de café, garantindo assim, a manutenção 
da qualidade da bebida dos cafés produzidos por 
nossos cooperados.  

Exportar para a Colômbia é uma ação 
de sucesso, pois o país possui grande 
destaque no cenário internacional, 
sendo um dos melhores do mundo.   

Esta é mais uma comprovação de que o cooperativismo 
com estrutura diferenciada, aliado a uma cafeicultura 
de qualidade, com tecnologia e muito amor de quem 
planta e colhe, rompe barreiras internacionais.

Coopama exporta café para a Colômbia
Ação comprova qualidade dos grãos produzidos pelos nossos cooperados.

ACONTECEU
NA COOPAMA
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O Coopama no Campo Safra Verão aconteceu na 
quinta-feira (20 de janeiro) no Campo Experimental 
Terra Madre, destacando experimentos nas culturas 
de milho e soja. Mais de 130 cooperados estiveram 
presentes, tendo acesso as mais novas técnicas e 
informações relativas aos cultivos.  

O cooperado Júlio José Pereira viu no evento uma 
oportunidade única para ampliar conhecimento 
e ainda fez uma importante observação, que um 
dia de campo como este, facilita o acesso as novas 
tecnologias para o meio rural.

E muito além de parceiros comerciais, os apoiadores 
de marketing que participaram do evento, auxiliam 
também na missão de levar desenvolvimento e 

conhecimento ao cooperado, por meio de pesquisa 
e inovação, parte fundamental da atuação e do 
compromisso da Coopama.

Coopama no Campo leva 
inovação ao cooperado
Novas oportunidades de aprendizados e troca de experiências para o setor de grãos.

“
Acho muito bom, por que aqui temos várias empresas, mostrando as novidades 
para gente e vamos aprender junto com eles, tirar as dúvidas, um evento muito 
importante. Nossa cooperativa está sendo inovadora nesse aspecto. Antes eu 
tinha que viajar muito, andava longe, perdia 1 ou 2 dias fora de casa, para ir num 
evento desses. E agora estou tendo tudo isto aqui, em casa. A Coopama fechou 
o evento com chave de ouro. Estamos evoluindo.”
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Para ampliar o acesso dos nossos cooperados às novas tecnologias e a aprendizados que levem a melhora dos 
sistemas de produção nas propriedades rurais, nossa cooperativa oferece cursos de capacitação por meio da 
Universidade Coopama.  

O objetivo é proporcionar uma educação continuada, com treinamentos e capacitações que agreguem ainda 
mais valor ao aprendizado dos cooperados e colaboradores.  

Com o apoio de parceiros diversos, as capacitações serão realizadas em diversos momentos ao longo do ano.  

Confira os cursos já realizados

Coopama oferece capacitação 
aos cooperados
Treinamentos e capacitações serão realizados ao longo do ano  

Curso de Classificação e Degustação de Cafés  
Parceria com Senar 

07 a 11/02/2022

das 8h às 17h 

Departamento de Cafés Especiais Coopama  

Curso Drone Asas Rotativas  
Parceiria com Senar e Sindicato Rural de Machado 

24 a 26/02/2022

das 7h às 16h 

Centro de Treinamento Coopama  

Produção de Silagem de Alta Qualidade
Parceria com Bayer, Haras Rancho WD, Dekalb

Palestrante Geraldo Viotto

10/02/2022

18h30

Haras Rancho WD - Unidade 1
Rodovia Km 175, BR 369 – Zona Rural, Alfenas MG  
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INTERCOOPERAÇÃO

Com forma de ampliar e trocar conhecimentos, 
diretores e colaboradores da Coopama têm 
participado de forma direta em ações de 
intercooperação, compartilhando conhecimentos 
com outras cooperativas.  

Neste contexto, uma equipe da Coocafé - Cooperativa 
dos Cafeicultores da Região de Lajinha no Leste 
de Minas, visitou a Coopama no dia 26 de janeiro 
com o objetivo de trocar informações diversas. Na 
oportunidade foi estreitado o relacionamento entre 
as duas instituições e os visitantes puderam ainda 
conhecer a estrutura da Copama.  

Participaram deste encontro o Denilson (Gerente 
dos postos Coopama),  Sandro (Diretor financeiro 

Coopama), Jouber (Gerente de suprimentos 
da Coocafé), Dr. João Emygdio (Presidente da 
Coopama), Cleber (Comprador da Coocafé), Fernando 
(Diretor administrativo da Coopama) e Luciano 
(Superintendente da Coopama).

Sendo a intercooperação o sexto princípio 
do cooperativismo, proporciona além de 
relacionamentos institucionais entre as cooperativas, 
um fortalecimento recíproco das instituições e de 
todo o sistema cooperativista.  

Cooperar, de fato, é contribuir para o desenvolvimento 
coletivo, levando prosperidade e crescimento ao 
meio rural.  

Denilson , Sandro, Jouber, Dr. João Emygdio, Cleber, Fernando e Luciano.

Intercooperação amplia 
possibilidades de ações.
Parceria e ajuda mútua são constantes na busca de melhores resultados 
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ESPAÇO
COOPERATIVISTA

Em cada presente que foi sendo entregue, a retribuição era sempre 
um sorriso e a certeza do dever cumprido.

Este é o resultado da Campanha Solidária promovida no final de 2021 
para arrecadar doações, buscando fazer um Natal mais alegre para todos, 
principalmente para as crianças.

No período de arrecadação, cooperados, colaboradores, familiares, 
cidadãos e parceiros diversos fizeram suas doações. A Coopama também 
adquiriu brinquedos e em parceria com as empresas BASF, GIROAgro e 
Terra de Cultivo.

Entre os dias 20 e 22 de dezembro a equipe Coopama esteve presente em 
diversas instituições da região para a entrega dos brinquedos:   

Desde sua fundação, a Coopama leva a sério o 7º princípio do cooperativismo 
e vem realizando ações em benefício da comunidade. 

Por isso tudo, mais que um gesto de cooperação, esta ação promovida no 
Natal e tantas outras já realizadas ou que ainda serão lançadas, são a prova 
que um futuro melhor está em nossas mãos, fazendo do cooperativismo o 
esteio forte de uma sociedade.  

Campanha solidária leva 
alegria e esperança para 
crianças da região
Presença na comunidade e apoio a quem precisa é uma das 
missões do cooperativismo. 

Bem Viver (Poços de Caldas) 
Associação Maria Pequena (Poço Fundo) 
Instituição Seara do Mestre (Alfenas) 
Bola Preta e Guerreiros do Rancho (Elói Mendes) 
Criança Feliz (Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Pouso Alegre) 
Resgatando Vidas (Machado) 
Comunidade local (Turvolândia)

Poços de Caldas

Poço Fundo

Alfenas

Elói Mendes

Pouso Alegre

Machado

Turvolândia
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Quando o nosso cooperado pensa em expandir seus 
negócios, melhorar os processos em sua propriedade 
rural e ter maiores condições de produção, ele pode 
contar com a Coopama de diversas maneiras.  

O nosso cooperado, Joel Vilhena, é um exemplo de 
quem se dedica a produção rural e sabe utilizar os 
recursos e o suporte que a Coopama oferece. 

Desde quando começou sua vida no campo, aos 15 
anos de idade, no bairro rural Pedra do Navio em 
São João da Mata, buscou sempre o melhor para 
sua produção acreditando no crescimento de seus 
cultivos, comprando maquinários e insumos. Joel, 
sua esposa Dulcilene e seu filho Ezequiel, se dedicam 
atualmente ao cultivo de mandioquinha salsa e 
também a pecuária leiteira. 

“Eu comecei no plantio de batata inglesa com meu 
irmão lá na década de 1990. Depois de alguns anos, 
com os bons resultados, nós compramos mais algumas 
terras. Sempre investimos em alguns maquinários, e 
continuamos trabalhando e depois de um tempo, de

comum acordo, dividimos as propriedades. Surgiu 
uma oportunidade, em 2010, de vender as terras que 
eu tinha anteriormente e comprar este sítio onde 
estou hoje trabalhando. Deixei o cultivo da batata 
inglesa e passei só para o plantio da mandioquinha 
salsa, além do plantio de milho para silagem e 
criação do gado de leite, tudo com a ajuda da minha 
família” - contou o cooperado.

A propriedade conta com 38 hectares de terras para 
cultivo e reserva, um lugar especial, cuidado com 
muito amor e dedicação. 

“Foi nessa época que decidi que era importante 
estar numa cooperativa para ter um bom apoio. 
Foi quando surgiu a oportunidade de entrar para a 
Cooperativa Agrária de Machado”- explica Joel.   

E a Coopama chegou na vida da família do Joel 
para ficar. O nosso cooperado garante que tem 
uma ajuda muito importante da cooperativa em seu 
desenvolvimento. 

“Nós recebemos sempre um suporte, uma orientação 
de todos da Coopama. Facilita em tudo para nós, com 
compra de ração, de sementes, defensivos agrícolas, 
adubos, acessórios, em tudo.  É uma equipe sempre 
muito pronta para nos ajudar” - disse ele. 

Coopama apoia produtor rural na 
compra de trator e implementos

“Um sonho que a Coopama nos 
ajudou a transformar em conquista.

ESPAÇO
COOPERATIVISTA
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ESPAÇO
COOPERATIVISTA

E a escolha de ser um de nossos cooperados realmente 
tem levado benefícios importantes para a família do 
sr. Joel. E foi contando com este incentivo que eles 
decidiram investir mais uma vez, comprando um 
trator novo e outros implementos para a propriedade.   

“Fiz tudo pela Coopama mesmo. Eles me ajudaram 
bastante. Compramos um trator Landini Brutus 
2022, máquina boa demais. Também uma carreta e 
uma grade aradora de 16 discos. Tudo financiando 
por meio da Coopama”. Compramos ainda uma 
ensiladeira, que vamos pagar em alguns meses.”  - 
conta ele. 

Estas facilidades que o Joel teve acesso e que auxiliam 
na ampliação da produção, estão de fato disponíveis 
aos cooperados. O departamento de Tratores e 
Implementos da Coopama está pronto para atender 
ao nosso cooperado. A cooperativa comercializa 
tratores e implementos para correção e preparo 
de solo, plantio, cultivo, pulverização e colheita. 
No segmento de café, possui uma linha completa 
de equipamentos que vai da colheita à secagem e 
beneficiamento.                               

Tudo organizado para facilitar a vida do nosso 
cooperado. O setor é revendedor exclusivo dos 
tratores Landini. E para auxiliar ainda mais, os nossos 
cooperados Coopama podem adquirir os tratores e 

implementos com ótimas condições de barter, além 
de outros tipos de financiamentos que agilizam o 
acesso a novos maquinários.  

“Me sinto satisfeito com as compras, com o suporte 
que a Coopama me deu e tem me dado sempre. 
Recebemos um total apoio, de toda a equipe que nos 
ajuda sempre” - afirma Joel.  

O nossos cooperados tem acesso a financiamentos, 
assistência técnica e pós-venda. É comodidade 
e segurança ao adquirir produtos de qualidade 
fornecidos por fabricantes com décadas de 
experiência e confiabilidade. 

“Digo sempre: Onde plantamos sonho, 
com a ajuda da Coopama colheremos 
conquistas.”

conclui o cooperado Joel.  
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Somos 3.350 cooperados

Rômulo Ferreira de Carvalho 

Waldir Batagini Junior 

Bahjat Mohamed Ahmed Ali Hammad 

Rodualdo André dos Santos

Adaoney Pereira Valias 

João Batista dos Santos Filho 

Devanil Giusto Fujiwara 

Fabio Mourão Sandoval 

Susana Arruda de Carvalho Dias 

Ivan de Abreu Junior 

Ivan Ribeiro Pereira 

Donozor Pereira 

Edson Rubens da Silva Leite 

Joaquim Inacio Ferreira 

Nise Helena Rezende Pereira 

Kleyton Rabelo Mendes 

Ernesto Carvalho Dias 

João Evangelista Marques 

Nome

Machado 

Poço Fundo

Alfenas 

Bom Repouso 

Elói Mendes 

Tiradentes 

Andradas 

Poços de Caldas 

Poços de Caldas 

Pedralva 

Elói Mendes 

Machado 

Machado 

Machado 

Machado 

Poço Fundo

Poços de Caldas

Poços de Caldas

Município

Damos as  boas-vindas
aos novos cooperados.
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Soluções agrointeligentes 
em nutrição

+ rentabilidade + produtividade

@agro.cp

/cpagricola

AgroCP

AgroCP

(35) 3265 - 3227
www.AGROCP.agr.br

CONHEÇA AS VANTAGENS DO
CPMULT E CPTURBO

Economia de tempo e mão de obra 
com a possibilidade de aplicação única;

Melhoria no processo de logística 
da propriedade;

Beneficia maior tolerância às adversidades 
climáticas nas diversas culturas;

AAumento da atividade biológica do 
solo;

Formulações personalizadas de 
acordo com o solo e demanda das cuturas.
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Fundada em 10 de janeiro de 1985, a 
COCCAMIG nasceu dos esforços e da união 
de 11 pequenas e médias cooperativas com 
o objetivo de fortalecer o setor cooperativista 
e organizar em comum e em maior escala, os 
serviços econômicos e assistenciais de interesse 
de suas filiadas. Sendo assim, foi possível ao 
produtor, obter melhores condições para 
sua produção, sustentabilidade e melhoria 
de vida, além da compra de insumos com 
menores preços, facilidade para importação 
e exportação, compra e venda em comum, 
economia de escala e ação política. 

Ao longo desses 37 anos de história foram 
muitos os momentos adversos, políticos, 
econômicos e sociais, porém o desejo e o 
espírito cooperativista fizeram com que todos 
esses desafios se tornassem impulsionadores. A 
Coccamig passou por grandes reestruturações, 
como o fortalecimento das parcerias 
com empresas multinacionais e diversos 
fornecedores, a modernização dos processos 
da Central, a interrelação com as cooperativas 
filiadas, endomarketing, fortalecimento 
da Central de Negócios, Planejamento 
Estratégico visando o futuro, com ênfase na 
intercooperação e em 2020 a Coccamig se 

reinventou, criando uma nova marca, que 
simboliza todos o processo de modernização 
e tecnologia, uma nova forma de comunicação 
ao traduzir a essência da cooperativa. 

Unidas em torno de uma central, as 16 
cooperativas que fazem parte da COCCAMIG 
contam com um grande potencial a ser 
explorado: mais de 40.000 produtores 
responsáveis pela comercialização crescente 
de cerca de 6 milhões de sacas de café, 
captação que ultrapassa 160 milhões de litros 
de leite, produção aproximada de 160 mil 
toneladas de ração, movimentação de R$ 1,5 
bilhões em insumos, gerando um faturamento 
anual médio de R$ 5,7 bilhões.  

Com esta união em suas negociações, as 
cooperativas adquirem um poder de economia 
de escala, situando-se nas formas modernas 
de gestão do sistema cooperativo, integrando 
no atual cenário econômico e nas novas 
diretrizes mundiais, visando sempre para seus 
cooperados uma melhora na qualidade de vida, 
através da rentabilidade e sustentabilidade da 
produção.

Fonte: Assessoria de Comunicação da COCCAMIG

EXTRAS

Parabéns COCCAMIG! 
37 anos de história e desafios vencidos
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