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Caixeta e Sandro Olivera

Toda história parte de um 
princípio que exige muita 
dedicação, iniciativa, escolha e 
bravura. Toda história, também 
exige alguém que acredite nela 
e que continue o trabalho. E 
toda história precisa mais do 
que protagonistas, na verdade 
precisa de grandes protagonistas, 
que juntos e com muito suor, 
transformam, semeiam frutos e 
trazem prosperidade.

Minha história nesta cooperativa 
começou cedo, fui cooperado e 
ao longo do tempo, levado ao 
honroso cargo de Presidente. 
Para isso, abdiquei da minha 
profissão e vim me dedicar de 
corpo e alma à Coopama. Hoje, 
o sentimento que trago em meu 
coração é de eterna gratidão, 
pois durante todo esse tempo, 
pude aprender com cada pessoa 
que por aqui passou. (Dr. João 
Emygdio Gonçalves, Diretor 
Presidente da Coopama) 

Estar na Coopama cumprindo 
essa missão tão enriquecedora 
e gratificante, é possível graças 
as minhas crenças, meu amor 
pela cooperativa e a confiança 
do Dr. João Emygdio, do 
Sandro e dos cooperados em 
meu trabalho. O que sempre 
fez a diferença na Coopama, 
foi o compromisso, a união 
e o espírito empreendedor e 
dinâmico da direção. Além disso, 
de nada valem os números, se o 
propósito cooperativista não for 
cumprido. (Fernando Caixeta, 
Diretor Administrativo da 
Coopama)

A Coopama movimenta toda 
a cidade de Machado e região, 
traz oportunidades e é sustento 
para muitos de nós. É bom saber 
que temos uma cooperativa 
sustentável que possibilita 
desenvolvimento individual e 
social e move o agronegócio 
em nossa região. (Sandro 
Oliveira, Diretor Financeiro 
da Coopama)

O reconhecimento ao longo 
desses anos é fruto das ações e 
de nosso compromisso com a 
Coopama, demonstra que cada 
gota de suor derramada valeu e 
vale muito a pena.

Nossos agradecimentos a to-
dos vocês que fazem parte da 
Coopama. Nada seria possível 
sem nossos cooperados, cola-
boradores e fornecedores, que 
transformaram e transformam 
essa cooperativa em um campo 
fértil.

Feliz 75 anos à nossa querida 
Coopama!
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15ª FENEC: Oportunidades que fortalecem 
o agronegócio!
A Coopama já está se preparan-
do para a 15ª edição da Feira de 
Negócio Coopama – FENEC. O 
evento será realizado entre os 
dias 20 e 22 de agosto, na Uni-
dade Industrial Walter Palmei-
ra, localizada na Rua Francisco 
Carvalho Dias - 235, bairro San-
to Antônio em Machado-MG. 

Com o mote “Oportunidades 
que fortalecem o agronegócio”, 
a FENEC traz ao produtor 
rural as melhores opor-
tunidades de nego-
ciação, bem como 
grandes novi-

dades em produtos, insumos, 
máquinas e implementos agrí-
colas.

Além de toda a programação, 
o público poderá participar de 
palestras com os melhores pro-
fissionais do mercado.

Um dos grandes destaques da 

feira é a modalidade barter — 
ou troca, como também é co-
nhecida, em que o cooperado 
garante o seu produto e ofere-
ce como moeda de pagamento 
a sua própria produção.

Dentre os expositores estão os 
parceiros de marketing da Co-
opama: Agrobras, Bayer, Basf, 
FMC, Fertipar, GIROAgro, Herder, 
Microquimica, Minasol, Mine-
ração Ducal, Mosaic, Multferti-

lizantes, Palini e 
Alves, Polinu-

tri, Syngen-
ta, Terra de 
Cultivo e 
Yara. 

DESTAQUES
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20, 21 e 22
AGOSTO

das 9h às 19h
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Histórias que se encontram

com a terra e com os animais, onde teve base para iniciar 
seu legado. Começou a trabalhar cedo para comprar 
seus pedaços de terra. Moacyr passava dias nas estradas 
negociando e tocando gados ao lado do amigo Alarico. 
Em alguns momentos passou por dificuldades, mas sua 
luta e trabalho não paravam. 

Uma das conquistas que obteve através de muito suor, foi 
a compra de 73 alqueires, local onde construiu sua casa 
e mora até hoje, com sua esposa Creusa, com quem é 
casado há 44 anos e seus filhos Ângela, Paula e João Alves. 

Os filhos continuam seu trabalho, cuidam da fazenda, 
de questões administrativas e financeiras e, de toda a 
produção. Para Moacyr, eles são seu maior orgulho e a 
certeza de que o amor pelo que faz corre igualmente nas 
veias da família. 

Frutos que refletem hoje todo o aprendizado e trazem 
orgulho a Moacyr, em ver seus filhos ao seu lado 
trabalhando com o mesmo empenho e dedicação da sua 
juventude. 

Assim, a trajetória de vida do Sr. Moacyr se assemelha em 
vários momentos com a da Coopama, pois foi há 75 anos 
que um grupo de jovens plantaram uma semente, que 
hoje dá tantos frutos, cultivando sempre para que dela se 
faça ótimas colheitas. 

Para o cooperado, toda a evolução da Coopama nos 
últimos tempos, teve como autor principal Dr. João 
Emygdio. O atual Diretor Presidente, é exemplo de força e 
perseverança, que enxerga o melhor em cada um e ama 
o que faz.

“Esses 75 anos da Coopama, representa muita coisa não só 
para mim, mas para todos que fazem parte desta história. 
A gente tem uma confiança muito grande, acredita no 
trabalho de nossa cooperativa e sabemos que tudo que 
eles fazem é pensando em nós, cooperados”, finaliza Sr. 
Moacyr.

O ano de 2019 é um marco para a Coopama, pois a 
cooperativa completa 75 anos de grandes histórias para 
contar, construídas por pessoas que nos ensinam a 
cada dia muitas lições de vida e que sustentam nosso 
agronegócio.

Hoje, a Coopama comemora esta data tão importante, 
graças àqueles que acreditaram e continuam acreditando 
em seu trabalho e, daqueles que estão ao seu lado em 
todos os momentos reconhecendo sua força e lutando 
pelos mesmos objetivos.

É por meio da vontade, esforço e dedicação de pessoas 
que plantam e colhem por amor, que se constrói uma 
história que atravessa gerações. E a história dessa 
cooperativa, é escrita por eles e para eles.

Desde 1944, a Coopama projeta seu caminho permeada 
na força de trabalho de grandes produtores rurais, que em 
sua maioria são aqueles que se sustentam da agricultura 
familiar. 

Por trás de grandes sonhos, conquistas e sucesso, 
são necessárias pessoas que acreditem, transformem 
e tornem tudo realidade. Por isso, que hoje temos o 
prazer de convidá-lo a conhecer um de nossos grandes 
protagonistas, Sr. Moacyr Figueiredo, cooperado da 
Coopama há 53 anos. 

Duas histórias que se cruzaram e se complementam de 
forma tão grandiosa e significativa, já que o Sr. Moacyr é 
um dos cooperados mais antigos de nossa cooperativa, 
estando ao nosso lado desde 1966. 

Natural de Machado, seu amor pelo campo começou 
desde cedo. Durante toda a sua vida trilhou caminhos e 
fez suas memórias no campo, em meio à natureza e ao 
lado de seu avô, por quem tinha grande carinho, apreço, 
amor e referência. 

Fiel escudeiro do avô, aprendeu muito sobre o cuidado 

FOTO: Dr. João Emygdio, Sr. Moacyr
Figueiredo e Felipe Dias

FOTO: Dr. João Emygdio, Creusa, Sr. Moacyr,
João Alves, Felipe Dias, Ângela e Paula



Recentemente a mídia brasileira e mundial noticiou 
com ênfase, um caso de Encefalopatia Espongiforme 
Bovina, comumente chamada de Doença da vaca louca, 
no estado do Mato Grosso. 

Uma grande apreensão tomou conta de alguns setores 
da cadeia produtiva da carne já que, preventivamente 
alguns países noticiaram que deixariam de importar 
nosso produto. De acordo com nota oficial da 
Organização Internacional de Saúde Animal (OIE), a 
ocorrência foi encerrada, sem mudança de status do 
Brasil, permanecendo como risco insignificante.

A EEB, ou mal da vaca louca, é causada por uma forma 
de proteína, chamada príon. Os príons causam a morte 
das células cerebrais, formando buracos (vacúolos) no 
cérebro, parecidos com os de uma espoja. A doença 
se manifesta através de desordens comportamentais, 
falta de coordenação dos membros e incapacidade de 
se levantar. Não há tratamento que seja efetivo para 
este mal.

A forma mais eficiente de prevenir o aparecimento da 
doença é a utilização de rações de origem conhecida 
e confiável, de acordo com o programa desenvolvido 
pelo Brasil, onde o uso de qualquer proteína animal 
(farinhas de carne e ossos) é expressamente proibido 
na fabricação de rações para bovinos.

Quando a doença foi descrita na Inglaterra em 1986, 
ocorriam oito casos por mês, no fim de 1987, 
a incidência já era de setenta por mês. No 
auge da epidemia, em 1993, mais de três mil 
morriam mensalmente.

Em 2013, o MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) criou o Programa 
Nacional de Prevenção e Vigilância da 
EEB, para evitar a entrada da doença 
no país, através de um sistema de 

Vaca louca: Brasil continua status de 
“risco insignificante”

vigilância para detecção de animais infectados.

Em mais de 20 anos de controle, este é o terceiro caso 
notificado no Brasil e mais uma vez, ficou comprovado 
ser um caso esporádico, ou seja, não ser a forma clássica 
da doença, o que tranquiliza toda a cadeia produtiva.

Tomadas as devidas providências, aos poucos, vamos 
retomando as atividades e principalmente, mostrando a 
nossos compradores de carne, que tudo não passou de 
mais um susto. Tanto é que a China já está retomando 
as importações, mesmo sendo o único país entre os 
importadores de carne brasileira a ter um protocolo de 
suspenção temporária em casos de detecção de EEB 
atípica.

Passado o susto, a nós, resta seguir as normas de 
controle vigentes, principalmente no que diz respeito a 
aquisição de rações (concentrados) idôneas e com rígido 
controle de qualidade da matéria prima utilizada, além 
de muito cuidado na importação de bovinos.
           

ARTIGO DE OPINIÃO
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Everton Schmidt
Médico Veterinário

(35) 9.9709-6076



Há cinco anos, escrevia eu, aqui mesmo, no COOPAMA 
INFORMA, sobre a rapidez que o tempo passava. Eram 
então passados trinta anos desde a minha chegada a 
Machado, entrando por uma porta que se abria, e se 
chamava COOPAMA.
 
E não é que o tempo passa mesmo sem a gente perceber! 
Pois agora, já se vão trinta e cinco anos!  Nestes cinco 
anos, muita coisa aconteceu na nossa cooperativa: 
alguns foram embora, outros tantos se juntaram a nós, 
novas ideias, novos projetos, expandimos nossa área 
de atuação, tivemos acertos, e certamente também 
erros, mas o importante é que em momento algum 
esmorecemos, seguimos firmes e determinados a 
alcançar nossos objetivos.

A Coopama completa 75 anos de existência, de muita 
labuta, mas também de enormes alegrias e conquistas. 
Somos mais de 400 colaboradores trabalhando juntos 
para mais de 2400 cooperados, com o firme propósito 
de atingirmos nossas metas. 

Somos muito mais que uma simples empresa, somos 

A porta que se abria há 35 anos
uma equipe que trabalha para continuar crescendo 
com sustentabilidade!

Lembrando a canção de Beto Guedes, “vamos precisar 
de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois”, 
agradeço a todos que nestes 35 anos de sonhos e 
realizações, estiveram de uma forma ou de outra, juntos 
nesta minha caminhada.

ARTIGO DE OPINIÃO

Solução completa BASF. 
Seu Legado de Café com 
mais confiança e resultado.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

AF_65.150.553.1089_Anuncio CAFÉ SOLUÇÕES 2_12x9.pdf   1   05/07/19   15:34

FOTO: Everton Schmidt, Médico Veterinário
da Coopama há 35 anos



A importância da gestão financeira
para cooperativa e cooperados

ARTIGO DE OPINIÃO

O objetivo da gestão financeira é melhorar os re-
sultados apresentados pela empresa e aumentar o 
valor do patrimônio por meio da geração de sobras 
proveniente das atividades operacionais.  Uma cor-
reta administração financeira permite que se visua-
lize a atual situação da empresa.
 
A administração das finanças de uma cooperativa 
envolve questões que vão além da busca pela renta-
bilidade e liquidez. Em uma cooperativa, além de um 
eficiente gerenciamento dos negócios, é preciso que 
os seus integrantes (cooperados) usufruam de todos 
os benefícios gerados.

Sendo assim, o administrador financeiro tem como 
funções garantir a sustentabilidade da organização 
e permitir que os resultados possam, efetivamente, 
gerar crescimento aos cooperados.
 
Nesse contexto, o negócio cooperativo deve ter con-
dições de se auto sustentar, pois atua em mercados 
cada vez mais competitivos.

A Coopama busca dia após dia inovar para atender 
as expectativas de seus cooperados. Procura orien-
tá-los na área administrativa financeira, sendo facili-
tadora de seus negócios, gerindo recursos em tempo 
hábil ao menor custo e risco e, maximizando a renta-
bilidade de suas produções.
 
Dentro da visão de excelência no relacionamento 
entre associados, colaboradores e fornecedores, a 
Coopama traz vários benefícios e serviços. Dentre 
eles:
 
• Busca de linhas de créditos junto às Instituições 
Financeiras para repasse aos cooperados na compra 
de mercadorias, adiantamentos e financiamentos;
• Parceria com Instituições Financeiras com elabo-
ração de projetos de custeios e investimentos para 
maior agilidade na liberação do crédito;
• Compras à vista dos fornecedores para vendas a 
prazo na conta corrente, parceladas e financiadas e 
barter;
• Facilidade nas compras em suas contas correntes 
com vencimentos diferenciados: dias 05, 15 e 25 para 
melhor atender às necessidades financeiras do co-
operado;
• Aplicativo da Coopama e Portal do Cooperado dis-

ponível no site www.coopama.com.br. Com 
consultas de compras online, emissão de 
boletos e relatórios de produções armaze-
nadas e contas, com o envio de Notas Fiscais por 
e-mail;
• Plano de Saúde – Sistema de Promoção Assisten-
cial (S.P.A.) com atendimento nacional;
• Adiantamentos nas modalidades: pré-comerciali-
zação e colheitas de café e cereais, com facilidade e 
agilidade na liberação destes recursos;
• Agilidade nos pagamentos das vendas de suas pro-
duções.
 
Compõe sua análise de crédito:
 
• Análise Cadastral: se você é produtor rural proprie-
tário ou arrendatário. É importante que se faça o ca-
dastro de todas as propriedades;
•  Produção depositada nos armazéns Coopama;
• Histórico de compras nas lojas;
• Laudos administrativos elaborados pelos ATV`s 
atualizados por safra;
• Pontualidade nos pagamentos.
 
Vale salientar que a concessão de crédito do coo-
perado é feita de acordo com o cadastro das pro-
priedades e produtividade de suas lavouras na Co-
opama.
 
Aos cooperados que aumentaram a produção, seja 
no plantio ou aquisição de novas propriedades, é 
fundamental trazer esses dados até a Coopama ou 
entrar em contato com um agrônomo, para a atua-
lização do cadastro. Para que assim, possamos ad-
ministrar juntos e melhor sua concessão de crédito, 
visando atender sua real necessidade.
 
A Coopama busca ser a solução social, administrati-
va, financeira, segura, sustentável e consistente para 
nossos cooperados de forma ética e justa proporcio-
nando o desenvolvimento econômico e social.

Perácio B. Pereira Junior
Gerente Financeiro

(35) 3295-0152
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COLHA OS MELHORES RESULTADOS 
COM MICROESSENTIALS®.

Produzido com a exclusiva tecnologia Fusion®, MicroEssentials® reúne em 
um só grânulo uniforme todos os nutrientes que sua safra precisa durante 
todo o período de cultivo.

Conheça a história de alguns dos produtores rurais mais 
tecnificados do país em mosaicnossasraizes.com.br

3 5,+
sc/ha*

Fósforo Nitrogênio

Dois tipos
de enxofre

* Média de incremento de produtividade na cultura de soja obtida de 2009 a 
2018 em 714 campos da região Sul com a utilização do produto MicroEssentials®.

Saiba mais em microessentials.com.br



CAPA

Comemorações dos
75 anos Coopama
Para uma história que teve início em 1944 na cida-
de de Machado, esses 75 anos marcam a expansão, 
evolução e o fortalecimento desta cooperativa 
que busca sempre mais para os seus cooperados.  
 
Desde julho de 2018, a Coopama realiza eventos 
para celebrar este momento tão importante que 
marca seus 75 anos de existência. Em 2019, re-
alizou no dia 14 de junho, um jantar especial 
para os seus colaboradores e no dia 26 de ju-
nho, uma celebração para autoridades coo-
perativistas e Conselheiros da Coopama.  
 
O evento do dia 26, foi uma oportunidade 
para agradecer as conquistas alcança-
das durante todos esses anos de dedi-
cação ao agronegócio e homenagear 
os cooperados que fizeram parte dos 
conselhos nos últimos cinco anos.  
 
Dentre as autoridades e referências 
para o cooperativismo estavam pre-
sentes Ronaldo Scucato, Presidente 
do Sistema Ocemg (Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Ge-
rais), Alexandre Gatti (Superintendente da 
OCEMG) e Renato Nobile, Superintendente da 
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras).  
 
No dia 03 de agosto, a Coopama irá realizar uma 
grande festa de encerramento para os seus co-
operados. O evento será na Unidade Industrial 
Walter Palmeira, com a banda Trio Parada Dura.  
 
Confirme sua presença de 10 a 27 de julho, em uma 
das Unidades Filiais ou Escritório da Coopama.
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Diretores da Coopama participam de
Congresso Brasileiro do Cooperativismo

De 8 a 10 de maio, foi realizado o 14º Congresso 
Brasileiro do Cooperativismo (CBC), em Brasília, um 
importante evento que marcou os 50 anos da OCB 
e teve como tema “O cooperativismo do futuro se 
constrói agora”.

Considerada a solenidade mais importante do 
setor, a Coopama esteve presente através de seu 
Diretor Presidente, Dr. João Emygdio Gonçalves e 
do Diretor Administrativo, Fernando Caixeta.

Realizado pela Organização das Cooperativas do 
Brasil (OCB), o evento abordou assuntos sobre  
Comunicação, Governança e Gestão, Inovação, 
Intercooperação, Mercado e Representação.

Durante o CBC, os presentes puderam refletir sobre 
o caminho do cooperativismo e a importância de 
fortalecer as diretrizes e aprimorar os horizontes 
da relação político e institucional do movimento.

Coopama participa de Workshop PDGC
Durante os dias 06 e 07 de maio, a 
Coopama representada por Marcela 
Campos, Secretária, Karina Rita, 
Assistente de RH e Aline Borges, 
Coordenadora de Marketing, 
participaram do Workshop do 
Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC) 
2019, realizado na COCCAMIG, em 
Varginha.

O evento reuniu dirigentes e 
gestores das cooperativas mineiras, 
com o objetivo de orientar e 
instruir sobre a adoção de boas 
práticas de gestão e governança no 
empreendimento cooperativo.

Um momento importante para as 

cooperativas refletirem sobre a 
importância da adoção do Modelo 
de Excelência da Gestão (MEG) e se 

preparem para o preenchimento 
do instrumento de auto avaliação 
do programa.
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FOTO: Equipe Coopama presente no Workshop PDGC

FOTO: Dr. João Emygdio no CBC



A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Coopama participa da Expocafé
A 22ª edição da Expocafé foi 
realizada de 14 a 17 de maio, no 
Campo Experimental da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais – EPAMIG, em 
Três Pontas. A Coopama esteve 
presente através do Diretor 
Administrativo, Fernando Caixeta 
e do Diretor Financeiro, Sandro 
Oliveira. 

O evento promoveu aos 
participantes uma programação 
técnica diversificada. Além disso, 
permitiu que os produtores rurais 
conhecessem as novas tendências 
do mercado e terem contato com 
palestrantes e figuras importantes 
para o setor. 

Programa Cooperar BASF

Durante os dias 17 e 18 de junho, foi realizado 
em São Paulo, o Programa Cooperar da BASF. 
Estiveram presentes no evento o Diretor 
Administrativo da Coopama, Fernando Caixeta e 
o Gerente Comercial, Flávio Guerra.

O Programa é uma iniciativa que busca capacitar 
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A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

cooperativas agrícolas parceiras e ajudar no 
desenvolvimento sustentável de seus negócios. 

Essa é uma importante parceria entre a BASF e as 
cooperativas para que juntas possam melhorar e 
desenvolver os seus negócios de forma cada vez 
mais sustentável. 

FOTO: Fernando Caixeta (Diretor Administrativo Coopama), João Batista (Corples), Deputado 
Antônio Carlos Arantes, Luiz Fernando (Corples) e Sandro Oliveira (Diretor Financeiro Coopama)

FOTO: Douglas Leme (BASF), Fernando Caixeta (Coopama), Renato Fenolio (BASF), 
Flávio Guerra (Coopama), Alexandre Rodrigues (BASF) e Gustavo Bastos (BASF)



A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Encontro Nacional 
das Cooperativas 
Agropecuárias 

A Coopama representada por Sandro da Silva 
Oliveira, Diretor Financeiro, participou nos dias 04 e 
05 de junho, do Encontro Nacional das Cooperativas 
Agropecuárias (ENCA), em Campinas/SP.  

O evento realizado pelo Grupo Conecta, com o 
apoio do Sistema Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) e patrocínio de cooperativas e 
empresas renomadas do agronegócio brasileiro, 
é um dos mais importantes e tradicionais 
eventos do agronegócio, com foco voltado para o 
cooperativismo e a agropecuária. 

Os presentes participaram de discussões, palestras 
e networking. Dentre os temas abordados 
estavam: Aceleração do Crescimento, Governança, 
Tecnologias Digitais, Finanças e Gestão de Risco nas 
Cooperativas. 

Um importante evento para todos aqueles que 
estão envolvidos com o movimento cooperativista.

Coopama marca presença
na World of Coffee Berlin
Entre os dias 6 e 8 de junho, a Coopama participou do maior evento 
de cafés especiais da Europa, a World Of Coffee Berlin, que é orga-
nizado pela Specialty Coffee Association (SCA).

Representando a Coopama, esteve presente o Diretor Presidente, 
Dr. João Emygdio. A feira contou com mais de 300 expositores, além 
de premiações, sessões de cupping - degustação de café e Congres-
so Internacional do Café sobre Sustentabilidade.

O evento possibilitou novos contatos, trocas e ainda mais reconhe-
cimento para a nossa cooperativa. 

Coopama é presença na 
One Agro

De 10 a 12 de junho, a Syngenta promoveu em 
Campinas/SP, o maior evento do agronegócio no 
Brasil. A One Agro reuniu lideranças do segmento 
para discutir temas essenciais para a evolução da 
agricultura sustentável no Brasil.

Participaram do evento o Diretor Financeiro 
da Coopama, Sandro Oliveira, produtores 
rurais, distribuidores de insumos, autoridades 
governamentais, pesquisadores, agentes 
financeiros e outros integrantes da cadeia de 
valor para o campo.
 
Dentre os assuntos destaques estavam a evolução 
tecnológica no agronegócio, histórias de sucesso 
na produção agrícola e as perspectivas futuras 
para o desenvolvimento dos negócios do campo. 
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FOTO: Dr. João Emygdio na World of Coffee Berlin

FOTO: Sandro Oliveira (Coopama)
e Flávio Spineli (Capebe)
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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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Colaboradores da Coopama são presença 
no Coopsportes

Os colaboradores da Coopama participaram durante 
os dias 14 e 15 de junho, do Coopsportes - Esportes 
Cooperativos de Minas Gerais, realizado em Poços de 
Caldas. 

O evento reuniu cerca de 330 participantes, de 20 
cooperativas. Organizado pelo Sistema Ocemg, o 
Coopsportes visa difundir o cooperativismo, a prática 
esportiva e o trabalho em equipe, envolvendo 
cooperativas de todo o Estado.

A Coopama participou das modalidades: futebol 
society, futsal, tênis de mesa e truco, sendo classificada 
no futsal e no tênis de mesa. As equipes e atletas 
classificados nas regionais irão disputar a final, nos 
dias 30 de agosto e 1º de setembro, em Belo Horizonte.

Para a Coopama essa é uma excelente oportunidade 
para estreitar laços com outras cooperativas e também, 
promover saúde e proporcionar um momento diferente 
entre os participantes

FOTO: Time Coopama de futebol society

FOTO: Equipe Coopama de futsal
FOTO: Vencedor do 
tênis de mesa

FOTO: Dupla de truco
Coopama

FOTO: Sandro Oliveira (Coopama)
e Flávio Spineli (Capebe)



Luiz Alberto Caixeta participa de Lidercoop
Através de seu Conselheiro de Administração, Luiz 
Alberto Caixeta Berteli, a Coopama tem participado 
do Programa de Gestão Avançada para Lideranças 
(Lidercoop), que está sendo realizado na sede do 
Sistema Ocemg, em Belo Horizonte.

Promovido pelo Sistema Ocemg desde 2015, em parceria 
com a Fundação Dom Cabral (FDC), o programa fomenta 
o desenvolvimento das competências essenciais de 
gestão e governança aplicadas às diversas funções 
gerenciais e estratégias empresariais, bem como de 
negócio das cooperativas.

Essa participação reforça a preocupação da Coopama 

em capacitar seus conselheiros, para que continuem a 
desenvolver um excelente trabalho.
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Coopama participa de Prime Coop Management 
Program

Foi realizada entre os dias 20 e 
24 de maio, em Dublin na Irlan-
da, a Prime Coop Management. O 
curso reuniu uma comitiva de 22 

Advanced Coop Management Program
De 01 e 09 de junho, o Diretor Administrativo da 
Coopama, Fernando Caixeta esteve em uma Missão 
Técnica Internacional com destino a Saint Gallen/
Suíça, para participar do curso “Advanced Coop 
Management Program - 2019”.

O evento realizado e patrocinado pelo Sescoop, 
buscou contribuir para o aprimoramento das 
lideranças e dos profissionais do movimento, criando 
caminhos e oportunidades para concretizar ações 
e metas dos participantes quanto à capacitação e 
melhoria da gestão dos recursos das cooperativas.

dirigentes de 
cooperat ivas 
mineiras e a 
Coopama es-
teve represen-
tada por seu 
Diretor Presi-
dente, Dr. João 
Emygdio Gon-
çalves. 

O Prime Coop Management Pro-
gram é um desdobramento do 
Programa de Alta Performance 
oferecido e custeado pelo Sis-

tema Ocemg, que começou pelo 
Lidercoop, passou pelo Coop Ma-
nagement Program, na Católica de 
Lisboa, e também pelo Advanced 
Coop Management Program, em 
St. Gallen, na Suíça.

Nesta etapa, o foco principal foi 
a liderança, os participantes pu-
deram discutir, analisar exemplos 
práticos, além de reforçar a im-
portância da execução estratégica 
para alcançar resultados cada vez 
mais positivos para as cooperati-
vas. 

FOTO: Fernando Caixeta, Diretor Administrativo da Coopama

FOTO: Conselheiro Luiz Alberto Caixeta Berteli no Lidercoop



Conselheiros participam de Formacoop

Os Conselheiros Fiscais da Coopama, Luiz Fernando Fa-
gundes Gouvêa e Giovani Costa Ferri estão participando 
do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes de Co-
operativas - Formacoop, que vem sendo realizado em 
Varginha. 

O curso é dividido em dez módulos, com duração de 16 
horas cada e serão certificados os participantes que al-
cançarem 75% de frequência em cada um dos módulos. 

Palestra Bayer e
Multfertilizantes

A Coopama em parceria com a Bayer e a Multfer-
tilizantes, promoveu no dia 08 de maio no Bar 
da Ponte do Palmeiral, Rodovia Poços de Cal-
das/Palmeiral, palestras que tiveram como tema 
“Nutrição do Cafeeiro com Organomineral”, mi-
nistrada por Paulo César da Cunha e “Manejo de 
Plantas Daninhas na Cafeicultura” com o pales-
trante Thales Vieira. 

Dia de Campo
Bayer e GIROAgro

A Coopama em parceria com a GIROAgro e a Bayer, 
realizou no dia 11 de maio, um Dia de Campo na Fa-
zenda Folheitas, do cooperado Leonardo de Castro 
Sodré, em São João da Mata. 

Os cooperados puderam assistir palestras sobre 
“Manejo Nutricional para o Cafeeiro”, ministrada 
por Antônio Ferreira Neto e “Inovações Tecnológicas 
para o Cafeeiro”, com o palestrante Thales Vieira.   
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Essa é uma excelente oportunidade para que os parti-
cipantes desenvolvam suas competências gerencias e, 
por consequência, a prática de gestão das suas coope-
rativas. 

Além disso, a capacitação traz uma reflexão sobre o po-
sicionamento no ambiente de negócios que as coope-
rativas estão inseridas. 

CAPACITA COOPERADOS



CAPACITA COOPERADOS

Dia de Campo BASF

Com palestras sobre “Classificação e Qualidade 
do Café”, ministrada por Lucas Swerts; “Mercado 
de Café”, com David Soares e “Manejo BASF para 
Cafeeiro”, com o palestrante Alexandre Rodrigues, a 
Coopama juntamente com a BASF, promoveu no dia 
17 de maio um Dia de Campo.

O evento ocorreu na Fazenda Campo Redondo, dos 
cooperados Fábio de Lima Caixeta e Ademar de Lima 
Caixeta, na cidade de Douradinho/Machado.   

Palestra UPL e
Microquimica

No dia 22 de maio, os cooperados da cidade de 
Campestre/MG receberam palestras promovidas pela 
Coopama em parceria com a UPL e a Microquimica. 

O evento realizado na Igreja do Caxambu, abordou 
os seguintes temas: “Programa Microquimica de 
Nutrição Foliar, ministrado por Delane Mazzochi e 
“Manejo de Resistência de Doenças e Controle de 
Plantas Daninhas, com Leonardo Negretti. 

Palestra UPL e
Terra de Cultivo

Palestra BASF e 
Café Brasil

Juntamente com a UPL e a Terra do Cultivo, 
a Coopama promoveu no dia 23 de maio, 
palestras com o tema: “Nutrição equilibrada 
no cafeeiro”, com o palestrante Renato Eugênio 
Nery e “Manejo de Resistência de Doenças e 
Controle de Plantas Daninhas, com Leonardo 
Negretti. O evento foi realizado na propriedade 
de Sebastião Serafini, na cidade de Machado e 
contou com a presença de cooperados. 

A Coopama em parceria com a BASF e a Café 
Brasil, promoveu no dia 29 de maio, palestras 
com os temas: “Manejo de Tratamento Contra 
Doença” e “Fertilidade dos Solos utilizando 
Adubos de Liberação Lenta”, ministradas 
por Lucas Mendes e Leonardo Ferreira Nery, 
respectivamente. 

O evento foi realizado no Sítio Serra, do 
cooperado Paulo Pegoraro em Machado e contou 
com a participação de cooperados locais.  
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Dia Internacional
do Cooperativismo

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35.3295.0150
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No dia 06 de julho é celebrado o Dia 
Internacional do Cooperativismo. A data 
comemorada sempre no primeiro sábado do mês 
de julho, é uma grande marca do movimento 
cooperativo realizado pela primeira vez em 
1923, pela Aliança Cooperativa Internacional. 
 
O cooperativismo reúne pessoas ou grupos 
com os mesmos interesses, que buscam através 
das somas de esforços e ajuda mútua, adquirir 
vantagens comuns para as suas atividades 
econômicas. 

Associado Município

A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:

Amaury Donizetti Lacerda Alfenas
Alexandre Corsini Machado

Célio Martins de Oliveira Paraguaçu
Carlos André Pereira Serrania

Deud Calil Miguel Filho Serrania

Bioética Agropecuária Eireli Três Corações

Felipe Ferreira Guimarães Paraguaçu 

Eduardo Mendes Gonçalves Poço Fundo
Diogo Gonçalves Araújo Machado

Devanil Fernandes Pinto Espírito S. do Dourado

Fernando José Ferreira Poço Fundo

Elenice Gomes de Carvalho Turvolândia

Fernando Sanches Gouveia Machado

Helton dos Anjos Noronha Poço Fundo
Ivair Alencar Serafini Machado

João Batista M. de Carvalho Turvolândia
João Francisco de Carvalho Poço Fundo
José Antônio R. Siqueira Machado
José Carlos da Cruz Filho Serrania

José Carlos Sales Santa R. do Sapucaí

José Reginaldo Paredes Monsenhor Paulo
José Carlos Sales Santa R. do Sapucaí

José Valdir de Melo Espírito S. do Dourado
José Valdo Felix São João da Mata

Luis Otávio Vilhena Silva São João da Mata
Luiz Fernando R. de Lima Andradas
Maria Deolinda C. Caproni Paraguaçu
Maria Meloto dos Santos Machado

Mauro Antônio R. Gonçalves Turvolândia
Messias Souza Siqueira Machado
Nivaldo de Vasconcelos Turvolândia

Paulo Roberto dos Santos Poço Fundo
Paulo Rogério dos Santos Pouso Alegre

Rafael Alexandre Faria Turvolândia

Rodrigo Martins Ferreira Poço Fundo

Samuel Campos Gonçalves Machado

Thiago Tavares Silva Elói Mendes

Nivaldo de Vasconcelos Turvolândia

Ronaldo Moreira Gonçalves Machado

Silvania de Fátima V. Ferreira Poço Fundo

Tiago Alex Resende Poço Fundo

Vanderlei Humberto de Moura Campestre
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