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PALAVRA DA DIRETORIA

“Bem aventurado é o ho-
mem que teme ao Senhor 
e anda nos seus caminhos. 
Pois comerá do trabalho das 
tuas mãos; feliz serás, e tudo 
te irá bem.” Salmos 128, 1-2 
 
Vivemos um momento de 
grandes desafios no cená-
rio agropecuário brasileiro, 
com oscilações de preços 
das commodities, combus-
tíveis, preços de frete, re-
visão da previdência rural, 
aumento de custo na produ-
ção, dentre outros. E diante 
desses obstáculos, temos 
que fazer um malabaris-
mo para que “sobre” algu-
ma renda no nosso bolso. 
 
Tudo isso nos leva a fa-
zer algumas reflexões e até 
mesmo lembrar de “con-
selhos” que nossos an-
cestrais nos deram, como: 
 
1. Focar em um planeja-
mento muito bem pensa-
do de nossas atividades; 
2. Buscar mais do que nun-
ca uma assistência técnica 
de qualidade e confiável; 
3. Não deixar que a crise 
nos amedronte trazendo 
para nós o desânimo, isto é, 
Retire o “S” da CRISE = CRIE; 
4. Rever alguns investimen-
tos que possam ser adiados; 
5. Trabalhar com 
foco em resultados. 
 
A sua Coopama, está sempre 
preparada para te orientar 
e foi assim que planejamos 
com muito cuidado este úl-

timo “Dias de Negócios”. Toda 
a nossa equipe técnica este-
ve disponível para orientar os 
cooperados na aquisição dos 
insumos, de acordo com a ne-
cessidade de cada um e bus-
car as melhores condições e 
preços do mercado, o que re-
sultou em um crescimento de 
36% em relação à edição do 
ano passado. Como era plane-
jado, a principal modalidade de 
negócios foi o Barter, que feira 
após feira se consolida tanto no 
barter café quanto nos cereais. 
 
Estamos felizes com o cresci-
mento obtido e com a partici-
pação de nossos cooperados, 
um sucesso que é fruto de 
muito trabalho e que garan-
te todo esse reconhecimento. 
 
Em nome de todos da Coopa-
ma, agradeço a cada um de vo-
cês cooperados, que são a força 
propulsora de nossa cooperati-
va.

Obrigado!

Fernando Caixeta Vieira
Diretor Administrativo
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DESTAQUES

Inscrições já estão abertas 
A Coopama já está se preparando para a 
realização da 7ª edição do seu Concurso 
de Cafés Especiais que busca valorizar 
os “Aromas e sabores dos melhores 
cafés da região”. 

O evento é um marco anual para a 
cooperativa e uma forma de incentivar 
os produtores a produzirem um café de 
excelência. A qualidade dos grãos traz 
reconhecimento ao trabalho e dedicação 
dos produtores, além de agregar ainda 
mais valor a produção.

Em 2018, foram selecionadas 77 
melhores amostras de cafés, julgadas 
por um corpo de 7 provadores da 
região com certificados Q-Grader, que 
são provadores e classificadores de 
cafés reconhecidos mundialmente pelo 
Coffee Quality Institute (CQI), seguindo 
a metodologia da Associação de Cafés 
Especiais da América (SCAA).

A 6ª Edição do Concurso premiou 10 
produtores que tiveram notas médias 
acima de 85 pontos. Os finalistas 
receberam certificado de participação 
e troféu, além de tratamentos em 
hectares de café e brindes oferecidos 
pelos parceiros de marketing. Este ano, 
as provas estão agendadas para o dia 23 
e 24 de outubro.

A Coopama pede aos seus cooperados 
que inscrevam seu café até o dia 11 de 
outubro. Não perca a oportunidade 
de participar do 7º Concurso de Cafés 
Especiais da Coopama, uma experiência 
enriquecedora que premia os melhores 
cafés da região.

7º Concurso de Cafés Especiais 
Coopama 

David Rodrigues 
Gerente de Café

35 3295.0140
35 9 8863.5794



Coopama realiza AGO 
para os cooperados
A Coopama promoveu no dia 9 de março, sua AGO - 
Assembleia Geral Ordinária. 

A Assembleia Geral Ordinária trata de assuntos relevantes 
e fundamentais, mas a Coopama também se preocupa 
em estabelecer cada vez mais uma relação de amizade e 
transparência com seus cooperados. 

Prova disso é que no evento, os diretores, conselheiros e 
colaboradores receberam os cooperados para o tradicional 
Café com Prosa, uma oportunidade para agradecer a 
parceria entre cooperativa e cooperados durante o ano 
todo. 

Outro grande destaque foi a palestra “Perspectiva do 
Cooperativismo e da Agricultura na atual gestão do País”, 
ministrada por Marcelo Prado, Fundador da MPrado 
Consultoria Empresarial, que trouxe levantamentos 
e reflexões importantes sobre o segmento e como o 
agricultor deve administrar sua fazenda. A palestra foi uma 
parceria da Coopama com a Basf.

Após a palestra, a Diretoria Executiva fez uma apresentação 
aos cooperados nos números da cooperativa realizados 
em 2018, os investimentos e as metas para 2019, seguido 
da aprovação das contas, em que os ótimos resultados são 
prova de uma gestão séria e de cooperados comprometidos 
e participativos à Coopama.

Efetivos:
CÁSSIO LUIZ N. DIAS MOREIRA 
PAULO TADEU MENDES
VINÍCIUS MAGALHÃES DE CARLI 

Suplentes:
FLÁVIO CARLOS CAIXETA
GIOVANNI COSTA FERRI
WALTER MOREIRA BARBOSA 

Dr. João Emygdio, Marcelo Prado, Sandro Oliveira 
e Fernando Caixeta

Novos conselheiros fiscais: Cássio, Paulo, Flávio, 
Giovanni e Walter.

Durante o evento, foram também eleitos os membros 
do Conselho Fiscal para o ano de 2019. 

Em agradecimento à presença dos cooperados, o 
evento foi encerrado com um almoço de confraterni-
zação. 
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CAPA

Foi realizado entre os dias 9 e 11 de abril, mais uma edição do 
Dias de Negócios Coopama. O evento foi uma oportunidade 
para cooperados e produtores rurais conhecerem 
as principais novidades em máquinas, implementos 
e insumos agrícolas e fazer grandes negociações.  
 
Além dos preços, a feira trouxe aos visitantes condições 
especiais de pagamento. Uma das modalidades de grande 
sucesso, foi o Barter, em que o cooperado pôde oferecer 
sua própria produção como moeda de pagamento. 
 
O cooperado Nairo Teixeira explica que faz essa troca há 
um bom tempo e que ela traz resultados positivos. “Essa 
forma de negociação é muito interessante e compensa 
para mim, já que uso como moeda de pagamento o 
café. Deposito minha safra no armazém da Coopama 
e faço também, todas as transações na cooperativa.” 
 
De acordo com Flávio Guerra, Gerente Comercial da 
Coopama, o faturamento da feira foi 36% maior em 
relação ao ano anterior, com destaque mais uma vez 
para a modalidade Barter. Uma importante forma de 
negociação, que tem crescido sua efetividade ao longo dos 
anos como um fixador de custos e minimização de riscos. 
 
No Barter café para insumos, foi atingida a marca de 20.000 
sacas negociadas, número histórico para a Coopama nessa 

Sucesso marca o 
9° Dias de Negócios
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modalidade. No Barter soja para insumos, obteve-se um 
crescimento de 17,3%, e no Barter café para máquinas/
implementos, a Coopama alcançou 9% de crescimento.  
 
“Agradecemos aos nossos cooperados pela participação 
e confiança depositadas na Coopama durante a nona 
edição dos “Dias de Negócios”. Estes resultados nos 
deixam muito contentes e aumentam ainda mais a nossa 
responsabilidade em auxiliar nosso cooperado na busca 
por bons negócios, que o ajudem a manter sua atividade 
sustentável, seguindo os conceitos cooperativistas 
que norteiam as nossas decisões”, finaliza Flávio.  
 
Ao final dos dois primeiros dias do evento, a Coopama 
proporcionou um momento de conhecimento e troca de 
informações. No dia 09/04, Pedro Christoffoleti ministrou 
uma palestra sobre “Manejo de Plantas Daninhas de 
Difícil Controle” e no dia 10/04, Eugênio Monteiro Junior 
falou sobre “Secagem de Café em Secador Estático”. 
  
Para Eugênio Junior, “A Coopama está de parabéns, não 
só pela realização do evento que proporcionou aos 
produtores condições de fazer melhores negócios, mas 
também, pela preocupação de levar aos cooperados 
tecnologias que agregam valor ao produto e diminuem 
o custo de produção. Em um momento como este 
que estamos atravessando, isto é muito importante 
e esse é realmente o papel de uma cooperativa.” 
 
Ainda de acordo com o cooperado Nairo Teixeira, o 
Dias de Negócios da Coopama foi mais do que acordos 
profissionais. “Pude participar de palestras como a de 
“Secagem de Café em Secador Estático”, que trouxe ainda 
mais técnicas e conhecimento para nós produtores.” 
Os cooperados e produtores rurais puderam visitar os 
stands de grandes parceiros como a Agrobras, FMC, 
GIROAgro, Basf, Microquimica, Bayer, Mosaic, Terra de 
Cultivo, Ducal, Fertipar, Herder, Minasol, Multfertilizantes, 
Palini e Alves e Polinutri, Syngenta e Yara, entre outros. 
 
“A Agrobras parabeniza a Coopama pelos Dias de Negócios 
e por essa grande parceria comercial que existe entre 
as empresas. Através da feira, é dada a oportunidade de 
criar esse elo entre o produtor e o fornecedor”, destaca 
Ewilson Ferreira de Souza, Vendedor Industrial da Agrobras. 
 
A Coopama agradece a presença de todos durante os três 
dias de feira. Mais um evento com recorde de negociações 
e presença de público.

Dr. João Emygdio, Sidney, Sandro, Eugênio e Fernando
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2ª Convenção Coopama Mosaic

Entre os dias 29 e 31 de março, 
foi realizada a 2ª Convenção 
Coopama Mosaic. O evento 
ocorrido em Angra dos Reis/
RJ, foi uma oportunidade 

para agradecer as conquistas 
alcançadas no ano de 2018. 
Estiveram presentes no evento 
Equipe de Campo, Gerentes, 
Diretoria, Equipe de Marketing 

e coordenadores das lojas 
agropecuárias.

Os participantes tiveram um 
momento de interação com 
uma palestra sobre Motivação & 
Vendas, ministrada por Richard 
Ruppelt - empresário dinâmico, 
expert em psicologia humanista 
aplicada aos negócios e 
especialista em planejamento 
motivacional.

A Convenção foi uma 
oportunidade que a Coopama 
teve de reunir com sua parceira 
de marketing e celebrar o grande 
sucesso dessa parceria.  

DESTAQUES



DESTAQUES
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No início de 2019, a Coopama fez 
a aquisição de silos na cidade de 
Alfenas, mais uma conquista que 
marca a preocupação e a incan-
sável busca por oferecer aos seus 
cooperados cada vez mais qua-
lidade, segurança e praticidade. 

Os silos, localizados às margens 
da Rodovia BR 491 – Km 172,5, 
possuem capacidade estática 
para 250 mil sacas, com estima-
tiva de girar até 1 milhão de sa-
cas na safra, entre soja e milho.  

Além da segurança na armaze-
nagem dos grãos, os cooperados 
também podem contar com alta 
tecnologia nos equipamentos e 
softwares para a conservação dos 
mesmos sem perda de qualidade.  
 
Para o cooperado da Coopama Ed-
son Figueiredo Vieira, da Fazenda 
Rancho JT, a aquisição dos silos em 
Alfenas agregou pontos positivos. 
“Além da agilidade em todo o pro-
cesso, trouxe ainda mais praticida-
de e comodidade aos cooperados 
da região. Isso é muito bom, pois 
aumenta o valor de nossas safras”.  
 
A comercialização no mercado 

futuro também é oferecida, con-
cedendo ao produtor a chance 
de garantir os melhores preços 
de venda após todo o processo 
de trabalho e comprometimen-
to dedicados à sua produção. 
 
Armando Naves Guirão Filho, pro-
prietário do Sítio Nossa Senhora 
Aparecida e cooperado há 15 anos 
da Coopama, destaca a excelen-
te estrutura dos silos, a localiza-
ção e os profissionais que estão 
sempre prontos para atender.   
“É o primeiro ano que faço o de-
posito da soja e já está fechado 
para trazer 100% da área. Já fiz a 
comercialização, trava futura com 
a Coopama e aproveitei o Dias de 
Negócios para comprar defensi-
vos, fertilizantes e fazer trocas 
para a próxima safra. Trabalhar 
com a Coopama é uma segurança 
a mais para o produtor”, ressalta. 
 
O cooperado Daniel Cardoso 
Maciel do Sitio Bela Vista em 
Alfenas (MG), também ressal-
tou sobre as melhorias na es-
trutura do tombador dos silos 
de Machado e que a aquisição 
do conjunto em Alfenas será um 

grande diferencial da Coopama.  
 
Segundo  Daniel, um dos pon-
tos fortes que o conquistou 
como cooperado, é a disponi-
bilidade e honestidade do tra-
balho desenvolvido pela co-
operativa em todas as áreas.   
 
A Coopama se preocupa com seus 
cooperados e oferece a eles gran-
des oportunidades e facilidade, 
para que alcancem ainda mais 
sucesso em suas produções. Po-
der investir e proporcionar melho-
rias aos produtores é o que há de 
mais gratificante para a Coopama.  
 
Uma relação construída através de 
confiança, gera cada vez mais re-
sultados e nos possibilita ir mais 
longe. Nossa contínua evolução 
no ramo do agronegócio é fruto da 
excelente relação e do empenho 
de todos os nossos cooperados. 
Para mais informações procure o 
responsável.

Novos silos Coopama em Alfenas

Bruno Lima
Supervisor de Cereais 

(35) 9 9809.2982
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S.P.A. Saúde supera 20.000 beneficiários

Ao contrário do que é divulgado na imprensa sobre 
encerramento de planos ou suspensão de vendas 
para novos usuários em planos de saúde oferecidos 
no mercado da saúde suplementar, o S.P.A. Saúde, em 

DESTAQUES

S.P.A. Saúde realiza treinamento e AGO em 
São Paulo
Com o tema “Mãos Dadas para Novas Oportunidades”, 
foi realizado durante os dias 15 e 17 de abril, o 16º En-
contro S.P.A. Saúde e Associadas, paralelo ao 1º En-
contro com Profissionais de Comunicação do Sistema.  
 
O evento realizado em São Paulo, reuniu diferentes pales-
trantes e teve como foco principal apresentar aos profis-
sionais presentes, a capacidade que o S.P.A Saúde tem de 
aumentar cada vez mais o número de vidas no seu plano.  
 
O Presidente do S.P.A, Luiz Fernando Ribeiro, ressaltou 
que o S.P.A esteve de forma positiva muito à frente dos 
acontecimentos do ano que passou. Enquanto a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar – ANS anunciava o 
encerramento de atividades de dezenas de Operadoras 
de Planos de Saúde no Brasil e, em três anos, a redução 
de 3,1 milhões de usuários em Planos de Saúde, o S.P.A. 
Saúde só cresceu. “Atingimos 20.000 vidas em nossos 
planos e passamos, no segmento nacional, de peque-
na para Operadora de Saúde de médio porte”, finalizou.   
 
O Superintendente, Ricardo Garcia apresentou os 
principais resultados do ano de 2018 e falou dos in-
vestimentos feitos para atender um número cada 
vez maior de vidas. Dentre eles, destacam-se a 
ampliação da sede em São Paulo, um novo Pro-
jeto de Tecnologia e a ampliação da Central 24h. 

 
Na manhã do dia 17, no mesmo local, ocorreu a Assem-
bleia Geral Ordinária do S.P.A Saúde. O evento reuniu in-
tegrantes dos Conselhos Deliberativo, Fiscal, Consultores 
jurídico, atuariais e auditores independentes, além de 
presidentes de associadas que aprovaram, por unanimi-
dade, as contas do S.P.A. Saúde do exercício de 2018 e o 
planejamento orçamentário para 2019.

nenhum momento figurou em situação desconfortável. 
Pelo contrário, continua crescendo, recebendo 
novas vidas e cuidando de cada uma delas de forma 
diferenciada e atenta. 

Superar a marca de 20.000 beneficiários não é uma 
tarefa simples. E se hoje, esse número foi alcançado, 
foi em razão do profissionalismo, qualidade de 
atendimento médico-hospitalar, solidez financeira e 
a permanente atenção ao bem maior dos produtores 
rurais e seus familiares: a saúde de cada um deles.
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Nutrição de Vacas de Leite: consumo de 
matéria seca

ARTIGO DE OPINIÃO

Um dos pontos fundamentais da nutrição de vacas de 
leite, é entender que realizamos duas nutrições: a do 
próprio animal e a dos microorganismos presentes no 
rúmen. Para garantir que a vaca e os microorganismos 
do seu rúmen estejam bem nutridos, é necessário 
a verificação do consumo de matéria seca (CMS).  
 
Esse fator é muito importante para produção de 
leite, pois se a vaca em plena lactação não consumir 
o que ela precisa para atender suas exigências, a 
produção de leite será inferior a meta esperada. 
A ação a ser adotada por qualquer nutricionista, é 
a garantia que o CMS seja mensurado de maneira 
efetiva para proporcionar o melhor desempenho 
animal e consequentemente, mais leite. 
 
O CMS pode variar quando utilizado a silagem do 
mesmo silo, pois a dimensão do silo, época de 
colheita e variedades que foram plantadas, podem 
influenciar o teor de matéria seca e digestibilidade 
de fibra, tendo que fazer ajustes de consumo.  

Como algumas silagens não apresentam boas 
características, o aumento do fornecimento da 
ração se faz necessário para a complementação 
dos nutrientes que não foram fornecidos pela 
silagem.  A ração é o complemento da dieta como 
fonte de proteína e energia além dos minerais, 
vitaminas e aditivos. Sua suplementação deve 
ser balanceada para cada lote e necessidade 
de ingestão diárias dos nutrientes dos animais.  
 
A confecção de silagens de alta qualidade, o 
balanceamento correto com o ajuste do consumo de 
matéria seca torna a nutrição do rebanho leiteiro mais 
precisa e eficiente, consequentemente mais lucrativa. 
A Coopama Nutrição Animal oferece inúmeras 
soluções para a atividade leiteira. Para maiores 
informações, procure um de seus técnicos.

Beatriz Conte Venturelli 
Gerente Técnica de Ruminantes
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A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Coopama participa de lançamento do 
Dia de Cooperar 2019
Durante os dias 12 e 13 de março, a Coopama par-
ticipou do workshop de lançamento do Dia de Co-
operar 2019. O evento ocorreu na sede da Coope-
rativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas 
de Minas Gerais (Coccamig), na cidade de Varginha. 
 
O workshop contou com a participação de diri-
gentes e colaboradores das cooperativas  sul-mi-
neiras. A Coopama esteve representada no even-
to pela Assistente de Marketing, Rafaela Vilela.  
 
O evento teve como objetivo mobilizar e orientar 
os participantes sobre a proposta do movimento 
em 2019. A programação contou com a apresenta-
ção do movimento e oficina de elaboração de pro-
jetos de Responsabilidade Social, que auxilia as 
cooperativas na construção de seus propósitos.   

Para a Coopama, a participação no evento reforça a im-
portância dessas ações voluntárias de forma contínua e 
do compromisso com a prática social que é ainda mais 
efetiva através do cooperativismo. 

Em breve novidades sobre o Dia C da Coopama.
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Encontro de Gestão de Cafeicultores 
A Coopama participou nos dias 02 e 03 de abril do Encontro de Gestão 
de Cafeicultores - Encoffee, evento que aconteceu no Center Convention 
de Uberlândia (MG), cidade referência do Triângulo Mineiro. 

Participaram do Encoffee, o Diretor Presidente da Coopama, Dr. 
João Emygdio, os Conselheiros Luiz Alberto Caixeta Berteli, Vinícius 
Magalhães de Carli e o cooperado, Wagner Campos Palmeira.

O evento organizado pelo Grupo Conecta, reuniu grandes produtores 
de todo o Brasil e promoveu o contato com figuras importantes do 
cenário da cafeicultura brasileira. 

Na ocasião, os cafeicultores puderam trocar informações sobre a 
cadeia produtiva do café, avaliar novos conceitos e ferramentas de 
gestão, analisar novas práticas e soluções que podem impactar 
positivamente na atividade.

Para a Coopama, a participação no evento é de extrema importância 
uma vez que, aborda temas relevantes e possibilita que os produtores 
alinhem e discutam sobre o setor cafeeiro, se capacitando cada vez 
mais para promover uma evolução sustentável.

A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Dr. João Emygdio e Wagner Palmeira

Dr. João Emygdio, Luis ALberto e 
Vinícius de Carli
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A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Polinutri recebe visita da Coopama 

Uma das grandes preocupações 
da Coopama é reforçar o peso e a 
relevância que o cooperativismo - 
que preconiza a colaboração e a 

associação de pessoas ou grupos 
com os mesmos interesses - tem 
em somar esforços e alcançar 
cada vez mais resultados. 

Foi por isso, que no dia 26 de março, 
o Diretor Presidente da Coopama, 
Dr. João Emygdio Gonçalves; o 
Diretor Administrativo, Fernando 
Caixeta; o Gerente Industrial, 
Denilson de Assis Mendes; 
Caroliny Dias, responsável pela 
Fábrica de Rações e os Analistas 
Técnicos de Vendas, Luiz Paulo e 
Charles realizaram uma visita na 
Polinutri de Osasco.

A visita foi uma forma de 
agradecer e retribuir a parceria 
de sucesso entre ambas. Para 
a Coopama é essencial manter 
contatos profissionais, mas 
preservar laços de amizade com 
parceiros e associados também é 
um dos pilares da cooperativa. 
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A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Coopama marca presença no lançamento 
do 7º ciclo do PDGC 
A Coopama representada por 
Dr. João Emygdio, Diretor Pre-
sidente; Fernando Caixeta, 
Diretor Administrativo; Ali-
ne Borges, Coordenadora de 
Marketing e Luis Alberto Cai-
xeta Berteli, do Conselho de 
Administração participaram no 
dia 20 de fevereiro, do lança-
mento do 7º Ciclo do Programa 
de Desenvolvimento da Ges-
tão das Cooperativas – PDGC.  

O evento realizado pelo Sistema 
Ocemg, contou com a presença 
de dirigentes cooperativistas 
de todo o país. A iniciativa ob-
jetivou estimular boas práticas 
de gestão e estratégias de pro-
moção da excelência nos em-
preendimentos cooperativos.  
 
A programação contou com a 
apresentação dos resultados 
do PDGC em 2018, as expectati-

vas para 2019, além de reflexões 
sobre tecnologias exponenciais, 
estratégias de mercado, orga-
nização e alta performance. 
 
No último ciclo do PDGC, a Co-
opama foi premiada com Faixa 
Prata prêmio Excelência de Ges-
tão. Uma conquista que é resul-
tado do compromisso, planeja-
mento e empenho para alcançar 
cada vez mais resultados. 

Sobre o PDGC
Criado pelo Sescoop Nacional em 2013, o PDGC busca fomentar a melhoria contínua das coo-
perativas por meio de uma metodologia pautada no Modelo de Excelência da Gestão (MEG). 
Com o objetivo de incentivar a participação das cooperativas mineiras no Programa, o Siste-
ma Ocemg, além de promover o lançamento anual do ciclo, também realiza ao longo do ano 
workshops, oficinas e visitas técnicas com a finalidade de fomentar os resultados de gestão e 
participação do segmento mineiro na iniciativa.
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CAPACITA COOPAMA 

Coopama promove palestra em Elói Mendes

Para a Coopama, o conhecimento 
é um importante passo para a 
inovação. É por isso, que treinar 
e capacitar cada vez mais seus 
cooperados é tão fundamental 
para assegurar a qualidade, a 
capacidade crítica e a habilidade 
de se reinventar diariamente em 
suas atividades. 

Dia de Campo Coopama 
A Coopama, em parceria com a Multfertilizantes 
e a UPL, realizaram um Dia de Campo para os 
seus cooperados, no dia 28 de março. O evento 
foi realizado no Sítio Esmeril, do cooperado 
Luiz Vilhena Júnior, em Carvalhópolis (MG).
 
Com o tema “Manejo de resistência de doenças 
e nutrição do cafeeiro”, os palestrantes Paulo 
César Cunha, da Multfertilizantes e Thiago 
Carvalho, da UPL aproveitaram para falar 
sobre o assunto e apresentar os produtos e 
novidades tecnológicas. 

Na oportunidade, os cooperados puderam 
tirar dúvidas e adquirir conhecimento, além 
de criar uma maior aproximação entre a 
cooperativa, produtores e empresas parceiras.

No dia 03 de abril, foi realizado 
na Unidade Coopama de Elói 
Mendes, uma palestra sobre as 
“Boas práticas para melhoria na 
qualidade do café”, ministrada 
por Lucas Lima, do Departamento 
de Café da Coopama e outra 
a respeito das “Normativas 
Financeiras da Coopama”, com 

Perácio Bernardes Jr, Gerente 
Financeiro.

O evento reuniu cooperados e 
colaboradores em um momento 
de troca de informações e 
conhecimentos. 

A troca de conhecimentos reuniu cooperados e colaboradores

Conhecimento e tecnologia para os cooperados

edição 2017
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Vitrine Tecnológica FMC 2019
A capacitação profissional é importante para que os 
colaboradores possam adquirir habilidades teóricas 
e técnicas imprescindíveis para a realização de sua 

CAPACITA COOPAMA 

Para expandir os conhecimentos sobre cereais, a Equipe 
de Campo e os cooperados da Coopama participaram 
no dia 06 de fevereiro, do Projeto Vitrine Tecnológica 
Rehagro. O evento reuniu cerca de 300 pessoas e foi 
realizado na Fazenda Experimental Rehagro Pesquisa, 
em Nazareno (MG).

Os participantes puderam visitar estações de pesquisas 
e assistir palestras técnicas ministradas por Breno 
Araújo, assistente técnico da Rehagro; Paulo Sentelhas, 
Professor da Escola Superior de Agricultura ; Luiz de 
Queiroz (Esalq) e Carlos Forcelini, PhD em Fitopatologia 
e professor da Universidade de Passo Fundo (UPF). 

Equipe de Campo e cooperados participam 
do Vitrine Tecnológica Rehagro

atividade na empresa e que gerem resultados cada 
vez mais positivos para os nossos cooperados. 

No dia 08 de março, a Equipe de Campo da Coopama 
participou da Vitrine Tecnológica FMC 2019, realiza-
da na Estação Experimental Terras Gerais, em Lavras 
(MG). 

O evento contou com uma palestra sobre “Manejo de 
Plantas Invasoras de Difícil Controle”, ministrada por 
Fernando Adegas. Os participantes sanaram as prin-
cipais dúvidas e conheceram soluções para as suas 
lavouras. 

Patrulha Rural
Contribua!
O valor arrecadado será repassado
mensalmente aos CONSEP - Conselho 
Comunitário de Segurança Pública de 
Machado, que fará a gestão e prestação de 
contas.

Maior segurança e tranquilidade
aos produtores rurais

Informações:
(35) 3295-0160
ou procure o Departamento
Financeiro da cooperativa
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VISITAS RECEBIDAS

Mosaic Fertilizantes visita Coopama para 
alinhamento comercial
No início de 2019, a Mosaic Fertilizantes, 
parceira de Marketing da Coopama há 
muito tempo, passou da cota bronze para 
a cota prata. A conquista reafirmou essa 
parceria de sucesso que a cada ano tem se 
fortificado ainda mais. 

No dia 27 de março, a Coopama recebeu 
a visita dos representantes João Kobal, 
João Sampaio e Edson Oliveira da Mosaic 
Fertlizantes, para uma reunião de 
alinhamento comercial. 

Representantes da 
Yara Brasil visitam a 
Coopama 

No dia 22 de março, a Coopama recebeu a visita 
de Marcos Paulo Malheiros e Daniela de Moraes 
Cardoso, representantes da Yara Brasil, para uma 
reunião de alinhamento comercial. Na ocasião, 
a Coopama juntamente com sua parceira de 
Marketing puderam discutir sobre as expectativas 
para 2019. 

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35.3295.0150

Dr. João Emygdio, João Kobal, João Sampaio, Felipe, 
Edson e Fernando
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

Dia de Cooperar,

Criado em 2009, pelo Sistema 
Ocemg (Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado de Mi-
nas Gerais), o Dia de Cooperar (Dia 
C) é uma iniciativa das cooperativas 
brasileiras que promove e estimu-
la a realização de ações voluntá-
rias diversificadas e simultâneas.   

A ideia surgiu da necessidade de 
colocar o potencial cooperativista e 
a Responsabilidade Social a serviço 
do próximo, para que assim possam 
transformar e ser transformados 
através de atividades voluntárias 
essenciais ao bem-estar comum.  
A campanha está alinhada com o 7º 
principio cooperativista, que defen-
de o interesse pela comunidade, e 
o valor da responsabilidade social. 
A Coopama participa todos os anos 
do     Dia C e auxilia muitas instituições. 

estímulo e união que promovem o bem

Ações realizadas nos últimos anos

Associado Município

A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:

Aline Borges de Carvalho Carvalhópolis
Adilson Cirino Paraguaçu

Carlos Roberto Fonseca Poço Fundo

2012 
Ação social com a Coetagri para um dia de recreação para a 
população de Machado. 
Arrecadação de alimentos para instituições machadenses

2013
Instituição Herman Douglas – Machado/MG  
(Durante a FENEC, toda a verba do restaurante arrecadada foi destinada à 
instituição que assiste pessoas com câncer) 

2014
Reforma da Praça Antônio Candido e colocação de ponto de ônibus  
(Até hoje a manutenção da praça é feita pela Coopama) 

2015
Colocação de pontos de ônibus em Poço Fundo e Turvolândia  
(Dois pontos em cada cidade) 

2016
Basquete Coopama Fumesc  
(Adoção do projeto que tem em sua essência o fomento ao esporte para jovens)

2017
Escola Municipal Padre José (Construção de Jardim Sensorial) 

2018
Associação do Bairro da Cachoeirinha em Machado/MG  
(Arrecadação de fundo para regularizar a papelada da Associação)

Associado Município

Antônio Marcos dos Reis Silva Campestre

Célio de Oliveira Campestre

Josmar José Vitor Botelhos
Ana Bárbara M.dos Reis Decali Elói Mendes

Francisley Moraes Codignole Três Corações
Guilherme Lázaro Nunes Blal Machado

Keila Cristina da Silva Lima Machado 
Renato Procópio Ipuiuna

Roberto Akaki Turvolândia 

Roberto Moreira Rebello Cambuquira
Sebastião Rodrigues São João da Mata

Valdireni Donizeti Serafini Machado

José Balbino Machado Silvianópolis

Francisco de Paula Oliveira Poço Fundo

Eduardo Caproni Ribeiro Machado 

Edison Luiz Marini Milan São João da Mata
Edevaldo Henrique da Silva Campestre
Diogo Junqueira de Castro Carmo de Minas

Elias Ferreira Alves Poço Fundo

Edson da Silva Teixeira Santa Rita do Sapucaí

Reginaldo Garroni de Assis Machado

Wander Lúcio de Araújo Machado



ESPAÇO COOPERATIVISTA


