


“Deus é nosso refúgio e nossa 
força, sempre pronto a nos 
socorrer em tempos de aflição.” 
Salmos 46:1

Vivemos em um tempo onde 
a incerteza, a perspectiva 
de futuro e mesmo nossos 
sentimentos, estão em terrenos 
escorregadios. É dólar em 
alta, bolsa de valores em 
queda, nações com receio na 
área econômica e na saúde da 
população, muitos mandos 
e desmandos por parte de 
nossas autoridades que geram 
insegurança à todos.

Na Coopama, estamos vivendo 
um dia de cada vez, mas de 
olho em nosso planejamento 
estratégico. Organizamos 
nossas ações de forma bem 
estruturada e com revisões 
praticamente diárias para que 
tudo seja executado para o bem 
de nossos cooperados.

Como todos nós sabemos, o 
Agro não pode parar! Não 
pode parar!  Não pode parar 
pois temos a responsabilidade 
de colocar alimento na mesa 
de uma população mundial 
crescente e isto traz o que 
chamamos de Segurança 
Alimentar.

Ao cumprir nosso planejamento 
temos grandes novidades, 
e uma delas é a nossa nova 

Unidade Pouso Alegre, 
construída com muito trabalho 
para bem atender os produtores 
da região. Temos também 
um novo departamento que 
estamos chamando de Setor 
de Relacionamento com os 
Cooperados, o qual já tem 
vários projetos com o objetivo 
de estar mais próximo de 
nossos cooperados. 

Também está funcionando com 
bastante foco, o nosso Setor de 
Cafés Especiais, valorizando 
ainda mais esse setor muito 
promissor da cafeicultura. 

Em breve entra em atividade 
ainda o TRR (Transportador 
Reprodutor Retalhista) 
que estará levando nas 
propriedades rurais, óleo diesel 
com toda qualidade e preços 
mais acessíveis em fase final de 
construção.  

Outra boa notícia é que 
atingimos no primeiro trimestre 
quase 30% de crescimento em 
nosso faturamento, resultado de 
uma excelente safra de cereais e 
aumento da comercialização de 
insumos em nossas lojas. 

Temos andado nas lavouras de 
café em nossa região e temos 
visto que será também ano 
de boas colheitas e isto com 
certeza trará uma recuperação 
econômica mais rápida. 

Fernando Caixeta 
Diretor Administrativo

Esperamos que vocês 
cooperados tenham uma safra 
farta, tranquila, cientes de que 
a Coopama está preparada para 
lhes oferecer todo o suporte que 
precisar.

Vamos ter fé, esperança, semear 
otimismo, plantar semente de 
paz, justiça, tendo a certeza de 
que este momento de grande 
desafio da humanidade vai 
passar. 

Em muitas vezes, é no caminho 
incerto da vida que surgem 
as melhores oportunidades e 
os melhores momentos, onde 
a União de todos se torna 
um laço cada vez mais forte e 
inseparável. 
Que o nosso Deus continue a 
nos abençoar!                                                            
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Assembleia Geral Ordinária reúne
cooperados e convidados
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A Assembleia Geral Ordinária – AGO  
da Cooperativa Agrária de Machado 
aconteceu no dia 14 de março para 
efetiva prestação e aprovação das 
contas do exercício anterior e eleição 
do Conselho Fiscal. 

Antes do início da AGO, a diretoria 
recebeu os cooperados para um 
café da manhã, quando foram 
apresentados os lançamentos do 
Café Coopama, Nutrição Animal e a 
campanha de carência reduzida do 
S.P.A. Saúde. 

Destaque ainda para a presença 
dos familiares dos cooperados no 
evento. Um dos objetivos das diversas 

ações da Coopama é promover a 
participação dos sucessores para 
que conheçam e participem da 
cooperativa. 

Após a palestra ministrada por 
Alfredo Rocha, a Diretoria Executiva 
fez uma apresentação aos presentes 
dos números da cooperativa e os 
investimentos realizados em 2019. 
Também foram divulgadas as metas 
para 2020, seguindo a apresentação 
das contas, que foram aprovadas por 
todos os cooperados. 

A unanimidade na aprovação 
demonstra os ótimos resultados das 
ações, prova de uma gestão séria e 

de cooperados compromissados e 
participativos. 

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.

Para fi nalizar a AGO, foram eleitos os 
membros do Conselho Fiscal para o 
ano de 2020: Dirceu Ferreira Olímpio, 
Giovanni Costa Ferri, Juliana Caixeta 
Carvalho, José Ailton Da Silva, Júlio José 
Pereira de Sousa, Vinícius Magalhães 
de Carli. O evento foi encerrado com 
um almoço de confraternização.

Conselho Fiscal e Administrativo

Wellington Espanha, Palestrante
Alfredo Rocha e Diretores Coopama

Diretor Fernando, Cooperado Alex Nannetti, 
Diretor Dr. João Emygdio, Diretor Sandro e 
Cooperado Francisco Rodrigues
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Sanitização em Machado: Coopama e
cooperados apoiam pedido da Prefeitura

DESTAQUES

O pedido da Prefeitura para a realiza-
ção de uma sanitização por meio de 
pulverização na cidade de Machado, 
foi atendido com grande mobilização 
e muita responsabilidade pela Coopa-
ma e por seus cooperados. 

Os produtos utilizados na ação foram 
recomendados pela Prefeitura, sen-
do específicos para limpeza, que está 
sendo realizada semanalmente.  

Para a cooperada Josiani Morais, é sa-
tisfatório ver as pessoas deixando o 
conforto de suas casas para contribuir 
com a população da cidade. “Os pro-
dutores não podem parar de trabalhar, 
queremos que esta pandemia acabe o 
quanto antes” - diz Josiani.

Importante destacar que os produtos 
aplicados não são corrosivos e não 
causam nenhum mal para saúde. A 
ideia se concretizou a partir da ação 
de outros países como a China e Itália, 
que estão enfrentando os problemas 
com o Coronavírus. 

A Coopama também contribuiu com a 
doação de combustível para todos os 
tratores que atuam na sanitização. 
O Diretor Administrativo da Coopama, 
Fernando Caixeta Vieira, agradeceu a 
todos os produtores que se manifes-
taram contribuindo para ação e os que 
se comprometeram em continuar aju-
dando nas próximas. 
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Com a pandemia da Covid-19, a Receita Federal 
alterou pela primeira vez na história o prazo final para 
a entrega da declaração do Imposto de Renda. Agora, 
os contribuintes têm até 30 de junho para apresentar 
os documentos. 

A medida foi tomada pensando nas dificuldades que 
muitos enfrentam nesta crise.  A prorrogação visa 
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minimizar os impactos sociais da crise do coronavírus 
e com isso, dar mais tempo para quem precisa reunir 
os documentos. 

A restrição de locomoção, dificuldade de acesso 
ao informe de rendimento, a ida a escritórios de 
contabilidade entre outros, pesaram na decisão. 

A Coopama lembra aos cooperados que aqueles que 
puderem e ou estiverem com tudo em dia, que façam 
a declaração o quanto antes e assim, assegurar uma 
restituição mais rápida. 

Segundo a Receita Federal, até 30 de março, mais 8 
milhões de declarações já haviam sido entregues. Ou 
seja, 25,6% do total esperado de 32 milhões e acima 
do percentual registrado, no mesmo período, em 2019.

Mais informações entre em contato com nosso 
Departamento Contábil: 35 3295 -0175

Imposto de renda – atenção para a nova 
data limite para este ano



A mais nova unidade da Cooperativa 
Agrária de Machado - Coopama será 
inaugurada em Pouso Alegre-MG.  
Uma das maiores cidades do sul de 
Minas e com uma forte produção 
agropecuária no município e 
cidades de seu entorno, contará 
com uma das mais atuantes 
cooperativas de Minas Gerais. 

A abertura da unidade acontece 
em maio de 2020 na Av. Perimetral, 
650 - Bairro Fátima. Os produtores 
rurais de Pouso Alegre e municípios 
da região têm forte atuação com o 
cultivo de morango, milho, batata, 
café entre outros e uma grande 
bacia leiteira, com alguns planteis 
de destaque nacional.  

Com 75 anos de história e forte 
atuação junto aos produtores 
rurais do sul de Minas e órgãos 
do segmento, a Coopama atua nas 
cidades de Machado (Sede), e em 
Elói Mendes, Alfenas, Poço Fundo e 
Turvolândia (Unidades).

A estrutura montada na unidade de 
Pouso Alegre é a mesma da matriz 

Coopama chega a Pouso Alegre
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em Machado. Os cooperados desta 
região terão à disposição artigos 
como defensivos e implementos 
agrícolas, peças para máquinas, 
fertilizantes, medicamentos 
veterinários, rações, sais minerais, 
além de telefonia, planos de 
internet, plano de saúde, assistência 
técnica e nutricional e convênio 
para assistência veterinária. 

Também com forte atuação no 
armazenamento e comercialização 
de café, os cooperados da região 
de Pouso Alegre terão acesso a 
importantes serviços do setor. Os 
armazéns de café da Coopama fi cam 
em Machado e Poço Fundo. Além 
deste serviço, a cooperativa oferece 
assistência técnica especializada, 
orientação e acompanhamento 
para a melhor venda do produto, 
assim como operações de crédito 
no período da safra entre outros. 

Os cooperados Coopama contam 
ainda com o Departamento de 
Cereais, que também tem atuação 
de profi ssionais especialistas 
no mercado para a obtenção de 

melhores resultados no momento 
da comercialização. Os silos de 
grãos (milho e soja) estão em 
Machado e Alfenas. 

A cooperativa atua na 
comercialização no mercado futuro 
para que o produtor garanta os 
melhores preços de venda após 
todo o processo de trabalho e 
comprometimento dedicado à sua 
produção.

Além de apresentar as melhores 
soluções para o agronegócio, a 
Coopama conta ainda com fábrica 
própria de rações e sais minerais, 
oferecendo produtos de alta 
performance e que passam por 
criteriosos testes de qualidade.

Com a chegada em Pouso Alegre, 
a Coopama convida a todos os 
produtores rurais da região para 
que conheçam a nova loja da 
cooperativa. Veja de perto tudo 
o que a Coopama apresenta de 
possibilidades para ampliar a 
atividade rural nas diversas cadeias 
produtivas. 

Esta é ainda a oportunidade para 
que você se torne um cooperado 
Coopama. Converse com nossos 
representantes e diretores. Saiba 
em detalhes como é fazer desta 
cooperativa. 

Mais informações ligue 35 3427-
4888 ou fale com a Coordenadora 
da unidade, Janaína Siecola Vilela 
35 9.9804-0252.



Priori Top. 
Sua florada protegida contra a phoma 
e sua produtividade garantida.

www.portalsyngenta.com.br

Produto em fase de registro no Paraná.
Informe-se sobre e realize o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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O ambiente mercadológico se 
apresenta cada vez mais incerto, 
volátil, ambíguo e complexo. Com 
a globalização, todos os aspectos 
que impactam o mundo, sejam eles 
no campo econômico, fi nanceiro, 
político, demográfi co, climático, 
entre outros, afetam também 
os negócios da cooperativa, 
tornando necessário realizar 
constantemente uma releitura 
de cenários para compreender 
as mutações e as tendências em 
seus múltiplos aspectos e, assim, 
rever e atualizar suas estratégias, 
processos, produtos e serviços e 
instalações.

As sociedades cooperativas, 
segundo a Lei específi ca do 
cooperativismo, 5.764/1971 em seu 
artigo quarto, descreve que este 
modelo econômico é constituído 
de “Pessoas”, e ainda como 
diferencial dos demais modelos 
societários, as cooperativas são 
geridas democraticamente, cada 
cooperado possui o direito de 
votar e contribuir para a gestão 
dos negócios.

Outro aspecto a ser considerado 
neste contexto atual, é de 
assegurar a perenidade da 
atividade no campo, envolvendo 
a família (esposa e fi lhos) dos 
cooperados, nas atividades e 
gestão da fazenda, assim como, no 
dia a dia da cooperativa, que deve 
ser compreendida como extensão 
da propriedade do cooperado, 

Setor de relacionamento com o cooperado

Rodrigo da Silva Leocadio
 Consultor de OQS

uma vez que ele é também é dono 
da cooperativa, e por meio dos 
benefícios dela, torna a atividade 
produtiva mais sustentável.

Diante desta dinâmica, a Diretoria 
da Coopama deliberou pela 
implementação de estratégias e 
práticas que objetivam fortalecer o 
relacionamento com os cooperados 
e seus familiares, bem como, pela 
adoção de ações que objetivem 
realizar, de maneira formal a 
identifi cação das necessidades e 
expectativas dos cooperados, e a 
partir destas demandas, aprimorar 
o relacionamento, produtos, 
serviços e instalações. 

Com este propósito a Diretoria 
da Coopama instituiu a criação 
do Setor de Relacionamento 
com Cooperado, cuja atribuição 
principal é de fortalecer 
o relacionamento com os 
cooperados, organizando o 
quadro social para identifi car 
suas necessidades e expectativas, 
considerando suas características 
e particularidades, regionais e ou 
por atividade econômica,  manter 
os cooperados mais conscientes, 
participativos e comprometidos 
com a cooperativa, melhorar a 
comunicação entre cooperados 
e cooperativa, resultando, assim, 
em uma maior conscientização 
e fi delidade, impactando 
positivamente os resultados 
do negócio do cooperado 
e consequentemente  o da 
cooperativa,  assegurando sua 
perenidade. 

O setor está em fase de 
implementação e, será coordenado 
pelo colaborador Fernando 
Ferreira, uma prata da casa, 
destacado para essa missão, por 
ter um relacionamento duradouro 
com a Coopama, e sempre 

demonstrou profi ssionalismo, 
empenho e dedicação no labor do 
dia a dia, para além disso, possui 
um conhecimento abrangente 
do quadro social da cooperativa, 
tais predicados, confi rmados 
pelas ferramentas de gestão e 
desenvolvimento de pessoas, 
aferidas pela Gestora de Recursos 
Humanos Sra. Adriana Gonçalves. 
Este setor será um importante elo 
entre os cooperados e a Diretoria 
da Coopama.

O setor atuará de forma presente 
em todas as unidades de negócio 
da Coopama, conforme calendário 
de trabalho a ser oportunamente 
divulgado, priorizando realizar um 
contato direto com os cooperados. 
Consta da metodologia deste 
trabalho também, as visitas de 
campo, onde Fernando Ferreira 
visitará as propriedades, levando 
informações institucionais 
e ouvindo dos cooperados 
sugestões, críticas, elogios e outras 
manifestações, para que possamos 
aprimorar cada vez mais o “JEITO 
DE CUIDAR COOPAMA”.

O ambiente mercadológico se 

Setor de relacionamento com o cooperado

Fernando Ferreira
Agente de Desenvolvimento

35 9.8811-0652
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Em algumas semanas a colheita 
do café na região de atuação da 
Coopama estará no seu início. Além 
dos cuidados de sempre, inerentes a 
esta importante etapa do calendário 
da cultura do café, desta vez temos 
ainda a preocupação e uma atenção 
extra necessária devido a pandemia 
do coronavírus.   

A COOPAMA, pensando em auxiliar 
os cooperados, disponibiliza em 
seu site a Cartilha de Orientação da 
Safra 2020.  
                                             
Como já estamos iniciando o 
processo da colheita é importante 
que tenha sido feito um bom 
planejamento dessa operação 
e se não o foi, ainda é tempo de 
ajustar alguns fatores.  Palavras 
chaves nesse processo:  limpeza e 
organização.

De início é obrigatório escolher 
bem por quais talhões começar 
a colheita, evitando dentro do 
possível, recolher frutos imaturos 
(verdes).  Na verdade, esse 
planejamento já deveria começar 
quando da implantação das lavouras 
escolhendo-se variedades com 
diferentes períodos de maturação.  
Precoces, normais e tardias podem 
dar janela de colheita ideal, de mais 
de 30 dias. A utilização de produtos 
que podem ajudar na maturação, 
quando bem recomendados e bem 
aplicados, podem favorecer esse 
começo de colheita. 

É fundamental que o 
dimensionamento do maquinário 
(colheitadeiras, tratores, carretas, 
lavadores, secadores, etc.) seja 
compatível com a área da lavoura e 
com o prazo disponível para se fazer a 
colheita na época certa. Novamente 
aqui, nota-se a importância da 
escolha da variedade em relação a 
maturação.                                                                    

A revisão das máquinas é 
extremamente importante para 
evitar paradas sucessivas na 
operação de derriça, transporte e 
secagem. O que se observa no dia a 
dia é que isso não é feito, trazendo 
enormes transtornos para agilidade 
da colheita e qualidade fi nal do 
produto. As máquinas motorizadas 
de grande porte normalmente 
passam por essa manutenção prévia, 
mas é preciso que isso também seja 
feito com as motorizadas manuais 
e os outros equipamentos como 
lavadores, secadores etc. 

Além das máquinas, os terreiros 
e as tulhas também precisam 
de manutenção prévia. Trincas 
e buracos precisam ser muito 
bem consertados evitando que 
grãos fi quem ali depositados, 
apodrecendo e, posteriormente, 
misturando-se ao café bom, que 
vão prejudicar e muito a qualidade 
do produto fi nal. 

Atualmente grande parte da 
operação de colheita é feita por 
colheitadeiras automotrizes ou 
de arrasto que colhem volumes 
muito grandes de café por dia. 
Para o produtor que é proprietário 
da máquina o planejamento do 
volume colhido em relação as 
suas instalações de secagem, 
é importante mas pode ser 
programado através do número de 
horas trabalhadas pela colheitadeira 
em determinado período. 

Já para quem tem necessidade 
de terceirizar essa operação, essa 
programação é difi cílima. O que 
ocorre neste caso, no dia a dia, 
é a derriça de um volume muito 
superior ao que a estrutura do 
produtor pode secar com qualidade, 
já que, se a derriça parar, a máquina 
vai trabalhar para outro produtor e o 
que se encontra então são terreiros 

extremamente cheios, com café 
fermentando e com difi culdade para 
serem razoavelmente manejados. O 
aluguel de máquinas por produtores 
vizinhos pode ajudar a diminuir o 
problema. 

Outra opção é procurar no mercado 
máquinas de menor porte com 
preço e condições de pagamento 
suportáveis por lavouras de 
áreas relativamente pequenas. A 
COOPAMA com certeza pode ajudar 
nisso.

Como foi dito no começo, são 
fundamentais organização e 
limpeza. É da mais alta importância 
lembrar sempre que o café é um 
alimento e vai ser consumido 
por uma infi nidade de pessoas 
inclusive pelos próprios produtores 
e suas famílias. Em função disso 
a limpeza de todo o processo de 
transporte, secagem, benefício 
e armazenamento, enfi m toda a 
operação de produzir café deve 
obedecer a sérias regras de higiene. 
Animais, máquinas e pessoas 
devem sempre observar esses 
cuidados e para isso o seu trânsito 
sobre o produto deve ser evitado ao 
máximo. Cercas serão sempre bem-
vindas no entorno das instalações. 

Cooperado, entre no site, leia a 
Cartilha de Orientação da Safra 2020. 
Para informações técnicas mais 
detalhadas procure o Departamento 
Técnico da Coopama.  

José Pinheiro
Engenheiro Agrônomo

35 9.8811-0652
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Os agentes de doenças animais 
prejudicam a população humana 
de diversas maneiras, resultando 
em patologias que são as 
chamadas zoonoses, ou seja, as 
doenças que são transmitidas 
dos animais vertebrados ao 
homem. Representam uma grande 
preocupação, pois, além de 
afetarem a saúde e o bem-estar, 
causam um défi cit a produtividade 
dos rebanhos e consequentemente 
diminuem a disponibilidade 
de alimentos proteicos para a 
população humana.

A Febre Aftosa representa uma 
importante ameaça para o bem-
estar da população, devido ao seu 
impacto sobre a economia nacional 
de diversos países, onde o comércio 
com o exterior e estabilidade, 
dependem diretamente da 
confi abilidade dos alimentos de 
origem animal, que devem ser 
oriundos de animais isentos desta 
enfermidade, demonstrando a 
estreita relação que existe entre 
saúde pública, o ambiente e o bem-
estar sócio-econômico.

O acometimento de um rebanho 
bovino de leite ou de corte pela 
febre aftosa pode ser descrito como 
um verdadeiro pesadelo surrealista. 
Ao exame clínico, a primeira grande 
observação é o estabelecimento 
de profusa sialorreia, que é 
característica na enfermidade, 
e rinorreia, inicialmente serosa, 
evoluindo para mucopurulenta. 
Os animais apresentam também 
temperatura corporal elevada nos 
primeiros dias de evolução clínica, 
entre 40 a 41°C e claudicação 
intensa. Rapidamente são 

Campanha de vacinação contra febre aftosa

Bianca Cupertino
Coordenadora de Loja

35 9.9851-9168

apresentados sintomas do estado 
geral, com diminuição do apetite, 
atraso na ruminação e detenção do 
peristaltismo, os animais mastigam 
preguiçosamente, deglutem com 
lentidão e fi nalmente param 
de comer com difi culdade de 
locomoção.

A doença não é do tipo mortal, 
chegando a 2% o índice de 
mortalidade entre adultos e em 
torno de 20% em rebanho jovem. 

Frequentemente os animais são 
afetados gravemente no período 
agudo da doença e o período de 
convalescença torna-se muito 
prolongado, ocasionando queda 
de produção de carne e leite. 
Às vezes, ocorrem surtos da 
doença quando ataca bovinos 
susceptíveis, disseminando-se 
muito rapidamente, com um índice 
de mortalidade em torno de 100%.

A qualidade da vacina é de extrema 
importância para o sucesso do 
programa. Mesmo sendo de 
qualidade, e tendo controle 
rígido feito pelos órgãos ofi ciais, 
a manipulação, o transporte, a 
conservação pelo consumidor entre 
2 e 6°C, a dose, o local e a forma de 
aplicação que deve ser subcutânea, 
podem interferir na resposta 
imune do animal. Animais sadios 
devem ser sempre vacinados, já 
animais doentes ou mal nutridos 
não respondem bem à vacinação. 
A resposta da vacinação começa a 
aparecer depois de 14 a 21 dias de 
sua aplicação.

A recomendação é vacinar o 
rebanho de duas a três vezes no 

ano, pois a vacina induz a uma 
imunidade de curta duração. 
Bezerros (as) que se amamentam 
das vacas imunizadas estarão 
parcialmente tendo proteção pela 
transferência passiva de anticorpos 
por até 5 meses. A dose da vacina é 
de 2ml tanto para animais adultos 
como jovens.

O Calendário 2020 das vacinações 
será em duas etapas, a primeira 
começa do dia 1° a 30 de 
junho e devem ser vacinados 
todos os bovinos e bubalinos 
independentemente da idade, a 
segunda etapa acontece em 1° a 30 
de novembro devem ser vacinados 
bovinos e bubalinos com idade de 
zero a 24 meses.  

Após a compra da vacina e 
aplicação, estipula-se um prazo 
de 24 horas para a sua inclusão 
no sistema SIDAGRO, (sistema de 
defesa agropecuário) visando a 
regularização e o acerto do número 
de doses por números de animais 
conforme o cadastro no IMA 
(Instituto mineiro de agropecuária) 
para cada produtor conforme a 
região de origem. 

Para informações, procure o 
Departamento Veterinário na 
Agripeças ou Filiais Coopama.
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S.P.A. SAÚDE

Agora é a hora de ter um plano de saúde

Diante do crescimento do contágio pelo coronavírus, a 
procura por planos de saúde cresceu de forma signifi -
cativa em todo o país. Com a  pandemia, aqueles que 
não possuíam plano passaram a buscar o benefício e 
o crescimento foi muito superior aos índices de anos 
anteriores no mesmo período.

Muitas pessoas tem procurado se fi liar ao S.P.A. Saúde. 
No entanto, o plano é exclusivo para produtores rurais 
e seus familiares e não tem como atender outras cate-
gorias profi ssionais. Trata-se de um benefício exclusivo 
aos nossos associados que oferece mais de 1.700 recur-
sos entre hospitais, prontos-socorros, clínicas, materni-
dades, laboratórios e  demais serviços de saúde nas ci-
dades do interior e capitais de Minas Gerais e São Paulo.

Carência Reduzida
Todos os planos de saúde preveem prazos para aten-
dimento. A  campanha lançada antes do início da 
pandemia do Coronavirus,  possibilita que  todos os 
associados se inscrevam em um dos planos de saúde 
oferecidos. Pela campanha, que tem prazo limitado, 
todos os benefi ciários que estiverem com a inscrição 
concluída  estarão liberados para realizar consultas 
médicas, exames laboratoriais, tratamentos e terapias, 
sem precisar aguardar o prazo exigido nos regulamen-
tos dos planos.  Para isso, a inscrição precisa estar con-

cluída (entregue toda documentação e com a primeira 
mensalidade paga).

Proteção para toda  família
O produtor rural ligado a uma das fi liadas do S.P.A. 
Saúde é o titular do plano e pode inscrever todos seus 
familiares: Esposa ou companheira,  Esposo ou compa-
nheiro,  Filhos naturais ou adotivos,  Menor sob guar-
da,  Pai, Mãe, Irmãos, Avós, Bisavós, Trisavós, Netos, 
Bisnetos, Trinetos, Sobrinhos, Tios, Primos, Enteados, 
Padrasto, Madrasta, Sogros, Genros, Noras
Cunhados,Dependente incapaz que o titular seja tutor 
ou curador.

Os prazos de utilização de recursos atuais:                                                      
• Exames e tratamentos especiais (180 dias - IMEDIATO)
• Consultas (60 dias - IMEDIATO)
• Exames e tratamentos simples (60 dias - IMEDIATO)

A Campanha Carência Reduzida não se aplica às inter-
nações, parto a termo, quimioterapias, radioterapias, 
hemodiálises e outros procedimentos que devem ob-
servar as carências previstas nos regulamentos dos 
planos. Informe-se em sua associada.

Informações: 35 3295-0157

Se ter plano de saúde sempre foi uma segurança, neste momento de pandemia é ainda mais 
importante. A Campanha Carência Reduzida do S.P.A. Saúde continua vigorando para benefi ciar 
mais de produtores rurais e suas famílias. Inscrição pronta, atendimento imediato.



Coopama presente no encontro de
comunicação S.P.A. Saúde
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A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

O 2º Encontro de Comunicação S.P.A. Saúde aconteceu 
em Pouso Alegre  no dia 3 de março de 2020 e reuniu 
cerca de 40 profi ssionais. Entre estes, representantes 
da Coopama:  a Coordenadora de MKT Aline Borges e 
a Analista de MKT Rafaela Vilela.

Na oportunidade o Presidente do S.P.A. Saúde 

Luiz Fernando Ribeiro e o Superintendente 
Ricardo Garcia apresentaram a estratégia e os 
instrumentos de divulgação para a nova campanha 
Carência Reduzida, dirigida ao fi liados de todas as 
associadas.

Os participantes conheceram ainda os resultados 
do S.P.A. Saúde do último exercício, enfatizando o 
crescimento de vidas obtido na última campanha. 
Foi enfatizado também a importância do apoio 
das diretorias dos associados e envolvimento dos 
fi liados com a nova campanha que já teve início. 

A presença da equipe de comunicação da 
Coopama reforça a participação da cooperativa 
nas diversas demandas sempre voltadas para 
melhorar e ampliar cada vez os serviços prestados 
aos cooperados. 

Comando da PM visita direção da Coopama
VISITAS RECEBIDAS

O encontro aconteceu no dia 
17 de abril quando a direção 
da COOPAMA foi apresentada 
ao novo comandante do 64º 

Batalhão da Polícia Militar 
de Minas Gerais de Alfenas 
Ten. Cel. Afrânio Tadeu Garcia. 
Também esteve na sede da 

cooperativa o comandante 164ª 
Cia PM Capitão Jader Augusto 
de Oliveira Silva.

Os representantes da Polícia 
Militar foram recebidos 
pelo Diretor Administrativo 
Fernando Caixeta e pelo 
Gerente de Fertilizantes Felipe 
Gonçalves. 

Na oportunidade a direção da 
COOPAMA deu boas vindas ao 
novo comandante do Batalhão 
de Polícia Militar e colocou a 
cooperativa à disposição para 
colaborar com a PM no que for 
possível para a melhoria da 
segurança pública da região. 



Universidade Coopama – capacitação para cooperados 
Nos meses de fevereiro e março em conjunto com parceiros do marketing, a Coopama promoveu palestras 
e dia de campo que apresentaram temas atuais e novidades do mercado. 

A Universidade Corporativa Coopama busca oferecer educação continuada por meio de treinamentos e ca-
pacitações que agreguem ainda mais valor ao aprendizado dos cooperados e colaboradores. 

Data: 27 de fevereiro
Local: Haras Líder – Areado MG 
Palestra:  Manejo Nutricional e a importância de
fornecimento correto de ração para equinos.

Palestra Polinutri e Ourofi no
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Data: 05 de março
Local: Sítio Gonçalves no bairro Quatis,
Poço Fundo-MG
Dia de Campo: Manejo Bayer na cafeicultura
Barter café.

Palestra Bayer
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Cooperativismo com responsabilidade social
ESPAÇO COOPERATIVISTA

Uma cooperativa tem entre seus 
princípios fundamentais, importan-
tes valores humanos. Num momen-
to como este, onde enfrentamos o 
desafi o desta pandemia, as ações 
de uma cooperativa como a Coopa-
ma não seriam outras se não, estar 
ao lado de cada pessoa que compõe 
nossa comunidade. 

Mesmo os que não são cooperados, 
estão incluídos neste olhar humano 
e cuidadoso que as cooperativas de-
monstram, ainda mais em momen-
tos de crise. 

Pensando nisso e cumprindo com 
uma de suas atribuições de respon-
sabilidade social, a Coopama ao lon-
go desta quarentena de combate ao 
Covid 19 tem promovido ações im-
portantes. Participa ativamente da 
sanitização de toda a cidade de Ma-
chado, colaborando de forma direta 
com a ação de saúde pública. 

Também está promovendo a distri-
buição de álcool em gel para todos 
os seus cooperados em parceria 
com a GIROAgro, incentivando os 
cuidados para evitar a contamina-

ção com o Coronavírus. 

A Coopama fez a doação de máscaras 
para a Secretaria da Saúde e para o 
Hospital de Machado. Também doou 
máscaras à Policia Militar de Macha-
do e Elói Mendes, além da doação de 
máscaras recebidas pelo SPA Saúde 
que estão sendo distribuídas aos co-
operados.

Promove ainda campanhas educati-
vas que orientam cooperados e fa-
miliares e que são utilizadas por di-
versos segmentos das comunidades 
onde está presente. Ações simples, 
mas que comprovam os princípios 
do cooperativismo e a grande re-
lação com os valores humanos pri-
mordiais. 

Por estas e muitas outras atitudes, a 
direção, os colaboradores e os coo-
perados da Coopama têm certeza de 
que trilham o caminho do cooperati-
vismo de forma ética e responsável. 
Respeitando as peculiaridades so-
ciais, apoiando ações humanitárias e 
socioambientalmente sustentáveis. 

Essa é nossa missão. Elevando valo-
res como a solidariedade e a empa-
tia, que são sem dúvidas elementa-
res ao negócio cooperativo.



ESPAÇO COOPERATIVISTA

Dedicação e compromisso com a cafeicultura

Cada pé de café plantado na fa-
zenda Planalto em Machado é a 
prova da dedicação que a famí-
lia da cooperada Juliana Caixeta 
Carvalho e seu esposo Luiz Carlos 
Carvalho tem para com a cafeicul-
tura. 

O local é especial. São 300 mil pés 
de café, que dão frutos diferen-
ciados. Além do casal, os fi lhos 
Renan (23), Nathan (21) e Jean (15) 
também participam dos cuidados 
para com o cafezal.  –“Eu venho de 
uma família de agricultores, meu 
pai nos deixou um legado de tra-
balho e honestidade, e também 
amor a agricultura e ao comércio”
– conta Juliana. 

Ela e o marido Luiz Carlos traba-
lharam por muito tempo com um 
comércio da família. Há 6 anos in-
gressaram em defi nitivo também 
na cafeicultura. 

- “Hoje temos as duas proprieda-
des, 100% mecanizadas. Quando 
adquirimos a fazenda Planalto, o 
local já contava com pés de café. O 
outro sítio que compramos, come-
çamos o cultivo de café do zero. 

Foi um grande desafi o” – explica a 
cooperada. 

A rotina na direção da fazenda Pla-
nalto é dividida entre o casal. Luiz 
Carlos comanda a propriedade na 
parte operacional. Enquanto isso, 
Juliana organiza os detalhes fi nan-
ceiros e burocráticos.  

-“Fazemos uma boa dupla. Diaria-
mente acompanho o desenvolvi-
mento do nosso cafezal sempre de 
olho na plantação, com os cuida-
dos básicos de adubação, pulve-
rização entre outros” – explica o 
cafeicultor Luiz Carlos. 

E a Coopama faz parte desta rotina. 
- “Os especialistas da COOPAMA 
nos auxiliam sempre, apontando 
quando será o melhor momento a 
ser feito cada processo; nas análi-
ses de solo e foliar, etapas muito 
importantes” – afi rma Luiz Carlos. 

O Consultor de Campo da Coo-
pama Fernando Morais Ferreira, 
atendeu o Luiz Carlos e a Juliana 
nos últimos 5 anos.  

–“São cafeicultores muito dedi-

cados. Uma fazenda hoje com 60 
hectares de pés de café, com uma 
estrutura completa e que colhe 
sempre frutos de ótima qualida-
de” – conta o Consultor de Campo 
da COOPAMA. 

Este apoio tem sido uma constante 
no planejamento da família de ca-
feicultores.

–“As trocas nos benefi ciam mui-
to, tanto nos insumos quanto nos 
implementos pois assim podemos 
adquirir sem ter que descapitali-
zar.” – explica Juliana.   

A cafeicultora tem ainda uma par-
ticipação bastante ativa na coope-
rativa. Ela agora é também membro 
do Conselho Fiscal da Coopama.

- “Nossa fazenda é exclusivamente 
de café. Para nós é o ouro negro, 
de onde tiramos nosso sustento, 
que nos proporciona liberdade, 
uma vida confortável e que certa-
mente vai garantir nosso futuro. 
Café é tudo de bom” – concordam 
e Luiz Carlos e Juliana
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A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:
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ASSOCIADO MUNICÍPIO
Agrícola Toco Eireli

   Alison Ferracioli 
Ângelo José Bertolini

Breno Lima Nepomuceno
Carlos Divino dos Reis

Celso Machado Teixeira
Clarett Nery Campos

Deuvanio Aluísio Pereira
Dioni Batista Nascimento
Fabiano Machado Franco

Flávia Maria Dias Maciel Agostini
Gabriel de Mello Rezende

Jesiel Carvalho Caproni
João Adalton Pereira

João Leal Fagundes Netto
José Carlos Rocha

José Dorivaldo Pereira
José Enil Fernandes

José Milton de Freitas
José Sebastião de Carvalho

Josiani Moraes da Silva
Juliana Silva Caproni
Juliano Milan Caliari

Laércio Valentin Giampani
Larissa Caixeta Berteli

Luciano Martins Tempesta
Marcia Maria Signoretti Godoy

Maurílio de Souza Siqueira
Osmane Moreira Dias

Roberto Carlos Fonseca
Simone Machado Franco

Alfenas
Poço Fundo
Divisa Nova

Bom Sucesso
Caldas

Machado
Machado

Elói Mendes
Caldas

Elói Mendes
Alfenas

Espírito Santo Dourado
Machado

Poço Fundo
Silvianópolis
Elói Mendes
Campestre
Turvolandia
Elói Mendes
Poço Fundo
Paraguaçu

Turvolândia
Machado

Elói Mendes
Machado

Três Pontas
Machado
Botelhos

Santa Rita do Sapucaí
Poço Fundo
Elói Mendes

Maurílio de Souza Siqueira Botelhos
Osmane Moreira Dias Santa Rita do Sapucaí

Maurílio de Souza Siqueira Botelhos

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35 3295-0155



ESPAÇO COOPERATIVISTA

       

       Anúncio Café Coopama


