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Ao começar 2020 não imaginávamos 
ter tantos desafios e turbulências, 
porém, o aprendizado se deu no 
enfrentamento de uma pandemia 
com um inimigo invisível. E para nós, 
produtores rurais, não foi diferente. 
Tivemos a necessidade de mudar 
nossos hábitos e a nossa forma de 
relacionar com as pessoas. 

O surpreendente é que todos 
perceberam e valorizaram a 
importância do alimento. Pequenas 
coisas começaram a fazer sentido. O 
simples fato de ter comida na mesa 
valorizou o trabalho e a produção 
agrícola. 

Neste cenário, a nossa 
responsabilidade, como cooperado, de 
continuar a produzir esses alimentos 
nos trouxe resultados expressivos, 
que jamais poderíamos imaginar. 
Não tenho dúvida que a dedicação, a 
força de vontade e o amor que cada 
cooperado tem pela terra e pelas suas 
lavouras é que possibilitou tamanho 
resultado em uma das fases de maior 
crescimento do agronegócio. 

Estamos vivenciando um momento 
histórico em nossas vidas de 
agricultores, com uma cooperativa 
organizada e em pleno crescimento, 
cumprindo a sua missão de gerar 
produtividade para cada um dos 
nossos cooperados e levar soluções 
para toda cadeira do agronegócio.

O indicador da dimensão do resultado 

vivido neste ano foi a 16ª Fenec. 
Precisamos nos reinventar para 
criar uma feira em formato online 
e intensificamos a presença nas 
unidades e nas propriedades dos 
cooperados. Realmente os resultados 
nos surpreenderam, e nos resta 
agradecer a Deus e a cada cooperado, 
que dia após dia, de sol a sol, 
constroem uma Coopama cada vez 
mais forte e um Brasil cada vez mais 
promissor.

Além disso, diante de todo o cenário 
de 2020, eu não poderia deixar de 
registrar aqui a responsabilidade de 
cada cidadão em um ano eleitoral. 
Este ano, prefeitos e vereadores das 
cidades do Brasil vão ser eleitos. É 
importante que isso seja feito de 
forma consciente e que as pessoas 
priorizem candidatos que tenham 
propostas e que de fato vão levar 
soluções para uma cidade melhor.

PALAVRA DA DIRETORIA

Sandro da Silva Oliveira 
Diretor Financeiro
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16ª FENEC chega ao fi m, e se transforma 
em um marco para o agronegócio mineiro

DESTAQUES
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A 16ª Feira de Negócios Coopama (FENEC), edição 
digital, representou uma verdadeira revolução 
para o agronegócio mineiro. O evento apresen-
tou novidades e trouxe a inovação como carac-
terística principal. Cooperados e fornecedores 
realizaram grandes negócios. Os resultados e a 
satisfação de todos os envolvidos contribuíram 
para o sucesso do evento. Um verdadeiro marco 
na história das feiras agropecuárias. 

O projeto, em formato digital, nasceu da neces-
sidade de driblar as difi culdades impostas pela 
pandemia do novo coronavírus. “Foi um desafi o, 
mas a experiência surpreendeu a todos. Nós es-
perávamos cerca de 6 mil acessos e triplicamos 
esses números. Atingimos mais de 20 mil aces-
sos. Além da feira online, nós fi zemos questão 
de fi rmar parceiras com visitas nas fazendas”, 
afi rma Luciano Neder Gonçalves, gerente comer-
cial.

Mesmo com a restrição do evento presencial, 
a Coopama não poupou esforços para levar ao 
produtor rural inovação, tecnologia e as novi-
dades do agronegócio. “O desafi o proporcionou 
trabalho em equipe, pois todos perceberam a 
importância do momento, e em função da crise 
proporcionada pela pandemia, os colaborado-
res estavam todos sensibilizados para oferecer 
o melhor ao cooperado, criando um ambiente de 
trabalho altamente positivo, gerando um fatura-
mento crescente com grande satisfação dos for-
necedores e principalmente com oportunidades 
aos cooperados”, completa.

O ambiente online contou com estandes virtuais 
e espaços interativos para apresentar as novida-
des de cada fornecedor. Além disso, as palestras 
e eventos diversos enriqueceram a experiência 
do visitante.  

“Quando a Coopama nos chamou para criar a 16ª 
FENEC em uma plataforma 3D imersiva, com 70 
estandes de exposição, divididos em 8 pavilhões 
e mais outros 4 ambientes, em pouco mais de 
um mês, sabíamos que seria um grande desafi o. 
Foram mais de 100 vídeos, 150 apresentações e 
catálogos de produtos, 11 palestras na plenária 
e muitos negócios fechados via WhatsApp e Chat 
integrados à plataforma. O que não prevíamos 
é que este viria a se tornar um case mundial de 
evento digital, seguro e sustentável”, explica  
Pedro Hashimoto, diretor do Estúdio Alcalina em 
parceria com o Studio XR.

Com muita dedicação, a Coopama entregou mais 
uma edição das principais feiras do país no se-
tor.  “Nos preocupamos em levar aos cooperados 
momentos de interação e informação dentro da 
plataforma 3D e fi camos satisfeitos com os nú-
meros de acessos obtidos”, destaca Rafaela Vi-
lela Pereira, Analista de Marketing da Coopama.

O Diretor Administrativo, Fernando Caixeta Viei-
ra, também destacou o sucesso da 16ª FENEC. 
“Mais uma vez o cooperado chegou junto e su-
perou nossas expectativas tanto na área comer-
cial, quanto na participação no formato online”, 
fi naliza. 

em um marco para o agronegócio mineiro
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DESTAQUES

Coopama realiza a 8ª edição do Concurso 
de Cafés Especiais

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35 3295-0155
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Este ano a Coopama promove o 8º concurso de Cafés Especiais, em busca do sabor e o aroma da per-
feição. A grande fi nal será no dia 13 de novembro com premiação dos dez melhores cafés.

O concurso é uma forma de valorizar a produção dos melhores cafés na região do Sul de Minas, que 
possui características geográfi cas ideais para a produção do grão e representa 12% do mercado inter-
nacional da bebida.

Além disso, o concurso incentiva esse tipo de cultura e prestigia os produtores rurais, que trabalham 
duro para oferecer um café de qualidade superior. Essa atividade promove a evolução e desenvolvi-
mento da cafeicultura, pois agrega valor ao café produzido pelos cooperados.

Departamento de Café: 35 3295-0135 ou 35 9.9812-1911
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Com você para
fazer o seu melhor.
ƒ 

COMPRE UMA MS 250
E GANHE* UM MISTURADOR
DE COMBUSTÍVEL.

*Grátis 1 misturador de combustível na compra de uma Motosserra MS 250. Condição válida até 
30/09/2020 ou enquanto durarem os estoques, apenas nos pontos de venda STIHL participantes.

As motosserras STIHL estão sempre com
você, seja qual for o trabalho ou atividade.
Uma parceria para você ter qualidade,
potência e tecnologia para dar o seu melhor.
E para oferecer vantagens especiais
para você levar a sua:

STIHL.COM.BRSTIHL BRASIL OFICIAL

@STIHLOFICIAL @STIHLBRASIL

STIHL BRASIL
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O consumo brasileiro de 
fertilizantes superou a marca de 
37 milhões de toneladas anuais, 
sendo que 80% deste volume é 
proveniente de importação. O 
Nitrogênio (N) se destaca dentre 
os 17 nutrientes considerados 
essenciais, como o de maior 
volume comercializado no 
mundo. 

Hoje, vamos abordar oito 
fontes de N utilizadas em larga 
escala na adubação via solo. 
Com essa informação, surge a 
necessidade de entendermos 
as características de cada fonte, 
tendo em vista o uso efi ciente e 
econômico do fertilizante.

Por ter alta concentração de 
N, relação de custo atrativa e 
rápida absorção do nutriente 
pelas plantas, o fertilizante 
nitrogenado mais utilizado no 
mundo é a ureia. Via de regra, 
a necessidade de N é mais 
elevada no momento de maior 
expansão foliar. Por isso, a ureia 
é muito utilizada em gramíneas, 
milho, pastagens, trigo, entre 
outros. A aplicação da ureia, 
em cobertura, que se torna 
disponível na forma de amônia, 
precisando atender alguns 
critérios climáticos para evitar 
perdas por volatilização, que 
podem chegar até a 80%.

A principal diferença 
química entre os fertilizantes 
nitrogenados é seu estado 
de oxidação. Por exemplo, 
toda a ureia, se não utilizada 
pelas plantas ou perdida por 

Conhecendo as diferentes fontes de
nitrogênio utilizadas na adubação via solo

ARTIGO DE OPINIÃO

Marco Antônio Mendonça Filho
Analista Técnico de Vendas
Fertilizantes | 35 99735-8963
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volatilização, se converte 
em Nitrato, na chamada 
nitrifi cação. O Nitrato é a 
forma química mais oxidada do 
nitrogênio. Podemos encontrar 
alguns fertilizantes a base de 
Nitrato, sendo eles, Nitrato de 
cálcio (14%N, 18%Ca), Nitrato 
de Potássio (13%N, 44%K²O) 
e o Nitrato de Sódio (15%N, 
15%K²O). As maiores vantagens 
na utilização do Nitrato são 
a inexistência de perda por 
volatilização e sua aplicação 
não salinizar ou acidifi car o 
solo.

O Nitrato de Amônio (34% de N) 
é tratado de maneira separada 
dos demais nitratos, pois tem 
uma fonte mista, em que 50% 
do Nitrogênio se apresenta na 
forma de Nitrato e 50% na forma 
de Amônia. Alguns cuidados a 
serem observados na utilização 
dos nitratos são: cuidados de 
armazenagem, de forma que se 
evitem variações drásticas de 
temperatura e não utilização 
de fontes nitrogenadas a base 
de nitratos em solos alagados 
ou com falta de oxigênio, pois 
haverá perdas por um processo 
chamado desnitrifi cação.

O Nitrogênio, proveniente do 
sulfato, apresenta baixíssimas 
perdas, e associado ao Enxofre 
elementar no fertilizante 
Sulfato de Amônio, se apresenta 
como uma das fontes nobres de 
N. Possui em sua composição 
21% de N e 24% de Enxofre (S), 
o que é muito interessante para 
culturas com maior necessidade 

de S. É importante destacar 
que o sulfato de Amônio, por 
possuir baixa concentração de 
N, só se torna economicamente 
viável se a proposta for de 
suprir a necessidade de ambos 
os nutrientes no solo.

Por fi m, existem os fertilizantes 
fosfatados que podem ser 
utilizados como opção de N 
no plantio, sendo eles em 
forma de MAP ou DAP. Estes 
suprem a necessidade de N no 
desenvolvimento inicial das 
culturas.

A opção pela fonte correta 
de Nitrogênio, aumenta 
a probabilidade de a 
cultura responder melhor 
em produtividade, sem 
desperdícios de recursos 
fi nanceiros e operacionais. 
Destacamos que o mercado 
de fertilizantes é altamente 
correlacionado ao câmbio. 
Portanto, foco nas relações de 
troca, é aí que está a segurança 
da rentabilidade.
A COOPAMA conta com um 
corpo técnico qualifi cado, que 
está à disposição para ajudá-
lo, produtor, a tomar sempre as 
melhores decisões.
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ARTIGO DE OPINIÃO

Programação pós-colheita
Estamos vivendo um momento 
crucial nas tomadas de decisões 
na atividade da cafeicultura, pois 
enfrentamos um período muito 
seco. Desde o mês de março 
estamos com chuvas abaixo das 
médias para região, acarretando 
em uma desfolha expressiva em 
todas as situações. Tanto nas 
lavouras onde as safras foram altas, 
que normalmente já fi cam de certa 
maneira debilitadas, como nas que 
vieram com produção baixa. Nota-
se o mesmo problema também em 
cafeeiros novos, por ainda terem 
sistema radicular raso, com pouco 
poder de absorção de umidade, 
se depauperando rapidamente, 
com alta porcentagem de bicho 
mineiro e ácaros vermelhos. 

No caso da programação pós-
colheita, pensando nas áreas 
onde teremos fl orada signifi cativa, 
a avaliação para pulverização 
assertiva é de suma importância, 
pensando na severidade em que 
se encontram as doenças e pragas. 
O procedimento deve ser pensado 
para o momento após a primeira 

Antônio Júlio Macedo
Engenheiro Agrônomo

35 98811-0853

chuva signifi cativa, em que as 
plantas se reidratarão, para que 
estejam prontas para assimilar os 
defensivos, que auxiliarão tanto 
no combate aos problemas que 
se apresentam, como na absorção 
de nutrientes adicionados, 
fornecendo equilíbrio para o 
início do processo vegetativo e de 
manutenção das exigências iniciais 
da parte reprodutiva em que os 
cafeeiros se encontram. Alguns 
com porcentagem signifi cativa 
de fl ores abertas, que ainda não 
sabemos se vai ter sucesso no 
pegamento ou não.

Por isso, é importante uma 
criteriosa avaliação de cada 
quadro e cada situação em que 
se encontram nossas lavouras, 
sempre com o auxílio de seu 
consultor, para tomada de decisões 
estratégicas para condução 
dos manejos necessários. Essa 
assessoria é importante para 
defi nir qual o melhor procedimento 
técnico para recuperação das 
plantas, sejam as que estão muito 
esgotadas pela safra alta, ou as 

que não tem como manejar de 
forma economicamente produtiva, 
pensando sempre na otimização 
da colheita da próxima safra. 

Outra questão importante é a 
análise do solo, que é fundamental 
para uma programação de sucesso 
no quesito nutricional, para saber 
ao certo onde devemos investir 
e onde devemos economizar. 
Buscando o melhor custo benefício 
para a lavoura, adquirindo os 
insumos na quantidade necessária 
para uma boa produtividade.

O departamento técnico da 
Coopama está à disposição de 
nossos produtores, clientes e 
cooperados.
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ACONTECEU NA COOPAMA

Coopama inaugura Departamento
de Cafés Especiais
A Coopama inaugurou nessa 
segunda-feira, 17 de agosto, o 
Departamento de Cafés Espe-
ciais, um marco na história da 
cooperativa, que passa a dis-
ponibilizar uma ampla estru-
tura de apoio, com assessoria 
técnica especializada na aná-
lise sensorial, orientações em 
toda a cadeia produtiva, além 
da comercialização desses ca-
fés no mercado nacional e in-
ternacional, valorizando assim 
o produto dos cooperados.

O Brasil é o maior exportador 
de café do mundo, e Minas Ge-
rais responde por 51,7% dessa 
produção. Somente em 2019, 
o Estado exportou 1.618,4 to-
neladas do produto. O Sul de 
Minas, por sua vez, tem as ca-
racterísticas geográfi cas ideais 

para a produção 
dos cafés espe-
ciais, que hoje re-
presenta 12% do 
mercado interna-
cional da bebida.

A produção de cafés 
especiais dos cooperados 
Coopama é feita em terrenos 
de altitude elevada, acima dos 
1.000 metros, relevo plano-on-
dulado, em um solo rico em 
nutrientes e um clima especí-
fi co. Tudo para extrair o café 
de melhor qualidade possível.

Com 76 anos de história, a Coo-
pama é consolidada como uma 
das principais cooperativas do 
agronegócio nacional, e com 
a abertura do Departamento 
de Cafés Especiais dá mais um 

passo na direção 
do desenvolvimen-

to do agronegócio, valorizando 
o produtor rural e a agricultu-
ra familiar, fortalecendo ain-
da mais os seus cooperados.

Deixo aqui o nosso convite es-
pecial aos cafeicultores para 
visitarem o nosso espaço na 
Av. Arthur Bernardes, 455, no 
centro de Machado. Para mais 
informações, entre em contato 
com o Departamento de Cafés 
Especiais no telefone: 35 3295-
0135 / 35 99812-1911.

Coopama inaugura Departamento

A produção de cafés passo na direção 
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ACONTECEU NA COOPAMA

Programa de Acompanhamento
Econômico e Financeiro (GDA)
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A Diretoria Executiva, Conselheiros de Administração, Presidente do Conselho Fiscal e Gerentes da 
Coopama participaram do Programa de Acompanhamento Econômico e Financeiro (GDA) promovido 
pelo Sistema Ocemg.  

O objetivo da reunião virtual, no dia 2 de setembro, foi apresentar os principais indicadores econômicos 
e fi nanceiros gerados a partir das demonstrações contábeis disponibilizadas pela cooperativa, 
considerando o período entre 2015 a 2019, bem como, os referenciais comparativos das cooperativas 
que fazem parte do programa.

O foco desses indicadores é subsidiar a tomada de decisão e garantir o desenvolvimento sustentável 
do negócio no cenário atual. 

Coopama marcou presença no Encontro 
das Mulheres Cooperativistas 
A Coopama esteve presente no 
Encontro Nacional das Mulheres 
Cooperativistas nos dias 29 
e 30 de setembro. O evento 
aconteceu no formato online e 
abordou temas como superação 
e resiliência, sucessão 
familiar, gestão fi nanceira da 
propriedade e as perspectivas 
para o agronegócio no cenário 
político e econômico. 

Cerca de 10 mil mulheres 
que atuam em mais de 200 
cooperativas de todo o Brasil 
participaram do encontro. “As 
mulheres cooperativistas são 
gestoras de propriedades e têm 
uma responsabilidade grande na 
área administrativa, fi nanceira 
e de recursos humanos e, ao 
mesmo tempo, equilibram a 
balança como mãe, esposa 
e mulher. Um dos grandes 
objetivos é que elas aprendam 
sobre gestão ao mesmo tempo 

em que valorizem seu lado 
feminino, suas potencialidades 
e tenham sinergia entre 
todos os papéis que precisam 
equilibrar”, afi rma Luciana 
Martins, Diretora Executiva do 
Grupo Conecta e Diretora na 
MPrado Cooperativas.

O encontro foi muito criativo e 
injetou um ânimo de gestão nas 
mulheres. “Eventos como esse 

engrandecem o cooperativismo. 
A Coopama sente-se honrada, 
pela maciça participação 
feminina, e pelo convite para que 
seu presidente participasse de 
importante Live - Cooperativas 
Transformando o Campo - 
ao lado de representantes 
de grandes cooperativas do 
Agro”, fi naliza Dr. João Emygdio 
Gonçalves, Diretor Presidente da 
Coopama. 
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ACONTECEU NA COOPAMA
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A Segunda Feira Digital Coccamig aconteceu 
em setembro, no formato virtual, e superou 
expectativas. O evento contou com a 
participação das cooperativas associadas 
à Cooperativa Central de Cafeicultores e 
Agropecuaristas de Minas Gerais (Coccamig). 

“A Coccamig atuou intensamente, desde as 
negociações das compras de insumos até a 
disponibilização da plataforma digital da 
feira para as cooperativas, incentivando e 
praticando a intercooperação. Queremos 
agradecer a todos os produtores e a cada 
uma das cooperativas afiliadas pela 
confiança e pelo sucesso da nossa feira”, 
afirma Marco Valério Araújo Brito, presidente 
da Coccamig. 

Segunda Feira Digital Coccamig supera 
expectativas

A Coccamig é uma central que agrega 15 
cooperativas de três importantes regiões 
agrícolas do estado: Cerrado, Matas e Sul 
de Minas. O conglomerado possui mais de 
40 mil produtores, que respondem pela 
comercialização de 5 milhões de sacas de 
café. As duas feiras realizadas pela Coccamig 
em 2020 atingiram o expressivo montante 
de $285 milhões, confirmando a relevância 
do cooperativismo e da cafeicultura para a 
economia do estado e do país.
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A divulgação dos benefícios oferecidos pelos 
planos do S.P.A. Saúde aos associados ganhou 
uma intensa campanha de comunicação com 
o objetivo de beneficiar um número cada vez 
maior de produtores rurais e seus familiares.
Os atuais beneficiários comprovam as 
vantagens e facilidades do plano. Eles 
acreditam que dificilmente conseguiriam 
pagar as altas despesas médicas e 
hospitalares para ter o atendimento 
necessário aos seus problemas de saúde.

Plano para toda família 
Sem fins lucrativos e exclusivo para a 
categoria, o S.P.A. Saúde conta atualmente 
com mais de 21 mil vidas e oferece 1.800 

Carência reduzida: prazo prorrogado 
vai beneficiar mais associados

recursos, entre hospitais, maternidades, 
médicos, clínicas e laboratórios nas cidades 
do interior e capitais dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo. Só podem participar 
produtores rurais e familiares como pais, 
esposa, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, 
cunhados, primos, noras, enfim, toda 
família. Atualmente está sendo oferecida 
a campanha de Carência Reduzida que 
permite aos usuários utilizar o plano para 
consultas e exames assim que concluírem 
suas inscrições.

A campanha tem prazo limitado e os 
interessados podem ligar para o telefone 35 
3295 0157.

S.P.A. SAÚDE
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Assuntos com temas variados e de grande relevância são discutidos por especialistas no 
canal da Coopama no Youtube. As lives acontecem nas quintas-feiras às 19h.

Inscreva-se no canal e fique por dentro dos nossos conteúdos:      cooperativacoopama 
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 No dia 02 de julho, o Analista Técnico de Vendas da Coopama, Guilherme Amaral e o 
Engenheiro Agrônomo do Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa da CP Mult Eduardo 
Boia, falaram sobre os benefícios do organomineral para os diferentes solos.

 No dia 09 de julho, falamos sobre aspectos práticos na nutrição animal. Nicanor So-
ares, Coordenador Comercial Rações Coopama, recebeu Beatriz Conte Venturelli, Gerente 
Técnica de Nutrição e Formulação de Ruminantes da Polinutri, Veterinária e com Mestrado 
em Nutrição Animal. 

 No dia, 16 de julho, o tema foi benefícios da tecnologia organomineral para cafeicul-
tura com Julio Braga, Analista Técnico de Vendas da Coopama, e Viviane Ruela, engenheira 
agrônoma da Terra de Cultivo.

 No dia 30, por intermédio do S.P.A. Saúde, especialistas debateram a pandemia. O Dr. 
João Emydgio, Diretor Presidente da Coopama e Médico recebeu o Dr. Ivan Marinho: Diretor 
clínico e responsável pelos serviços de Infectologia, Clínica Médica e Medicina Hiperbárica, 
além do Centro de Tratamento de Feridas do Hospital Leforte Liberdade.

 No dia 6 de agosto, o tema pós-colheita do café - Soluções BASF ganhou destaque 
com João Helder Paiva, Analista de Vendas Coopama e Alexandre Rodrigues, Representante 
BASF.

 No dia 27 de agosto, Cristiano Lima Ferreira, Analista Técnico de Vendas Coopama e 
Luiz Henrique Fernandes, Desenvolvimento Técnico de Mercado Syngenta, ensinaram técni-
cas para controlar de forma efi ciente as principais doenças da fl orada do cafeeiro.

Coopama realizou o curso NR 10 Eletricidade

Lives Coopama: O agro não pode parar!

Entre os dias 13 e 17 de julho, a Coopama, em parceria com o Senar, realizou o curso NR10 
Eletricidade no Centro de Treinamento, em Machado. A Norma Regulamentadora 10 esta-
belece critérios mínimos para controle e prevenção de riscos. O curso é obrigatório para a 
realização de diversas atividades e profi ssões.

O objetivo foi capacitar os trabalhadores a desenvolverem habilidades para instalar circui-
tos e equipamentos elétricos, seguindo as normas e sempre visando à qualidade e a segu-
rança nas atividades a serem realizadas.

UNIVERSIDADE COOPAMA

Inscreva-se no canal e fique por dentro dos nossos conteúdos:      cooperativacoopama 
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Portfólio de Rações Coopama
Parceiro: Polinutri | Instrutor: Lucas Franco
Data: 30/06/2020 
Local: Unidade Coopama Pouso Alegre

Treinamentos de Parceiros de MKT

Portfólio UPL
Parceiro: UPL | Instrutor: Leonardo
Data: 15/07/2020 
Local: Unidade Coopama Pouso Alegre

Venda - A Arte Ciência de Gerar Resultados
Parceiro: Café Brasil | Instrutor: Symon Hill
Data: 20/07/2020 
Local: Centro de Treinamento Coopama

Portfólio Basf
Parceiro: Basf | Instrutor: Alexandre Rodrigues
Data: 28/07/2020 
Local: Unidade Coopama Pouso Alegre

Portfólio Bayer e Dekalb
Parceiro: Bayer e Dekalb
Instrutor: Adriano Devólio e Thales Vieira | Data: 31/07/2020 
Local: Unidade Coopama Pouso Alegre

UNIVERSIDADE COOPAMA

Portfólio Microquímica Tradecorp
Parceiro: Microquímica Tradecorp | Instrutor: Rodrigo Repke  
Data: 05/08/2020 
Local: Unidade Coopama Pouso Alegre

Respotas Fisiológicas das Plantas com Uso de
Biofertilizante
Parceiro: Microquímica Tradecorp
Instrutor: Prof. Dr. Sérgio Mazaro | Data: 03/09/2020 
Local: Treinamento Online
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Coopama concorre a mais
um Prêmio Somoscoop
“Melhores do Ano”

ESPAÇO COOPERATIVISTA

Pela segunda vez consecutiva, a Coopama parti-
cipa da seleção do Prêmio SomosCoop “Melho-
res do Ano”. O trabalho é uma forma de destacar 
as boas práticas de cooperativas que tenham 
proporcionado benefícios aos seus cooperados 
e à comunidade. Os cases premiados podem ser 
replicados em outras cooperativas.

Em 2018, a Coopama foi reconhecida com a prá-
tica do Businnes Inteligence - um sistema de 
gestão. Este ano, a Cooperativa se inscreveu em 
três categorias: Fenec - categoria inovação, Uni-
versidade Coopama - Comunicação e Difusão do 
Cooperativismo e ações de enfrentamento ao 
Coronavírus - Cooperativa Cidadã. 

São ações simples, mas que comprovam os 
princípios do cooperativismo e a grande relação 
com os valores humanos primordiais. Por estas 
e muitas outras atitudes, a direção, os colabora-
dores e os cooperados da COOPAMA têm certeza 
de que trilham o caminho do cooperativismo de 
forma ética e responsável. Respeitando as pe-
culiaridades sociais, apoiando ações humanitá-
rias e socioambientalmente sustentáveis. 

Na categoria inovação, vamos apresentar o mo-
delo da 16ª Feira de Negócios Coopama (FENEC), 
edição digital, que representou uma verdadeira 
revolução para o agronegócio mineiro. Mesmo 
sendo online, a feira não deixou de oferecer aos 
cooperados as oportunidades de negócios, tec-
nologia e inovação.

Na parte de Comunicação e Difusão do Coope-
rativismo, vamos concorrer com a Universidade 
Coopama. Para mostrar o desenvolvimento or-
ganizacional integrado focado na Cultura Coo-
perativista. O trabalho visa capacitar os colabo-
radores e cooperados com foco em resultados 
e visando a Governança Cooperativa.

Na terceira categoria, Cooperativa Cidadã, a Co-
opama vai abordar ações de enfrentamento ao 
Coronavírus. O trabalho de responsabilidade 
social benefi cia os cooperados e toda popula-
ção das cidades de Machado, Turvolândia, Alfe-
nas, Elói Mendes, Poço Fundo e Pouso Alegre. 
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Coragem que transforma: conheça a
história do sr. Alair Alves Campos

Pioneirismo, coragem, amor, perseverança, inte-
ligência. Todas essas palavras podem ser usadas 
para descrever a vida do senhor Alair Alves Campos, 
o cooperado mais antigo da Coopama. Com 97 anos 
de idade, o sr. Alair conserva uma saúde de ferro e 
uma memória invejável. Hoje, os quatro filhos, 10 
netos e 11 bisnetos usufruem e mantém o patrimô-
nio construído ao longo desses anos, com muito 
amor e respeito pela história da família. 

“Comecei com o café em 1950. Eu trabalhava na re-
gião para outros fazendeiros. Um dia acertei as con-
tas na fazenda que trabalhava e fui para o Paraná 
com três irmãos. Desbravamos a terra e plantamos 
o café. Em 1953 uma geada destruiu tudo. Dois dos 
meus irmãos resolveram voltar. Eu e outro irmão in-
sistimos, recuperamos o cafezal, mas em 1955 outra 
geada veio, aí não teve jeito. Tivemos que voltar”.

O retorno também não foi tranquilo. O sr. Alair 
resolveu plantar fumo, mas antes da primeira co-
lheita, uma chuva de granizo destruiu a plantação. 
Após esse fato, surgiu a oportunidade de plantar o 
fumo em outra propriedade. Na época, o Sr. Alair foi 
o único a plantar fumo na região e o preço subiu 
muito “passou de 300 para mil cruzeiros”.

Com esse dinheiro, ele comprou uma fazenda em 
Machado e plantou 20 mil pés de café. A partir daí 
as coisas começaram a melhorar. A inquietação, o 
pioneirismo e o espírito empreendedor fizeram 
com que ele comprasse algumas terras em Cape-

linha, no Vale do Jequitinhonha. Era junho de 1975, 
quando fundou a Fazenda Núcleo Nova Machado, 
a primeira fazenda de café na região de Capelinha, 
que atualmente é administrada pela filha dele. Na 
época, a iniciativa foi vista com desconfiança pelos 
moradores da cidade.

“A gente chegou em Capelinha acompanhado de um 
agrônomo do IBC de Diamantina. Na época, não ti-
nha nada lá. Fomos chamados até de vigaristas! O 
pessoal achou que a gente estava lá para aplicar 
algum golpe. Era difícil acreditar, eles não sabiam 
nem como era um pé de café”.

O filho, Carlos Roberto Alves Campos, de 54 anos, 
explica o tamanho da façanha do pai: “Acho que 
mesmo hoje, nós não conseguiríamos fazer o que 
ele fez. Uma coisa de louco mesmo! Tem que ter 
muita coragem e determinação. ”

Parte dessa história foi contada no livro “Pioneiros 
do Café”, que relata a história da produção do grão 
na região de Capelinha. Uma justa homenagem ao 
pioneiro da atividade que revolucionou a região. 

Para que tudo isso acontecesse, o sr. Alair faz ques-
tão de citar a parceria com a Coopama: “Eu sou coo-
perado da Coopama desde o final da década de 50. 
Foi fundamental. Eu digo que devo muito à coope-
rativa. Sem ela eu não teria conseguido fazer isso 
tudo. ”

Essa história emocionante, de perseverança e mui-
ta luta, é orgulho da família, e joga uma responsa-
bilidade grande para os descendentes do sr. Alair, 
como explica o neto, Rafael Alves Campos, de 26: 
“A gente tem muito orgulho sim, e agora temos que 
trabalhar para manter o legado. É uma responsabi-
lidade grande.”

Depois de tudo isso, a maior satisfação do sr. Alair 
é ver todo mundo da família bem. “Agora está todo 
mundo bem, todos com seus próprios negócios, fa-
zendas, carro, cada um trabalhando na sua ativida-
de e bem”. 
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A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:

ASSOCIADO MUNICÍPIO
Aércio Aroldo Rezende
Ailton Gabriel de Souza
Alcino Resende Diniz
Alessandro Bueno Grilo
Alex Diogo Martins
Alex Kentenik Manucci
Alex Pereira da Silva
Alexsandro de Assis Rodrigues
Alexsandro de Paiva Pinto
Alfandir Gonçalves da Silva
Aloisio Donizeti Felicioni
Amadeu Rubbo Neto
Amaury C. de Souza Moreira
Ana Maria Rodrigues Caixeta
André Luiz Góis
André Valias Siqueira
Antônio Barbosa Sandoval 
Antônio dos Santos Roberto
Antônio José Ferreira
Arnaldo Ananias Borges
Benedito Rogério de Oliveira
Benício Ribeiro F. da Fonseca
Breno Souza Vianna
Carlos Alberto Taglialegna Dias 
Carlos Expedito Maciel
Carlos Vitor Coutinho Teixeira 
Carmem Lydia J. Puliti Meirelles
Celio Alfredo Mota Fernandes
Cezar Rennó Moreira
Claiton Carvalho dos Santos 
Claudinei Muniz de Souza
Clayton de Souza Dias
COOCAMINAS 
Cooperativa dos M. Pantanense
Damião Zeferino de Carvalho
Denise Hollanda Iunes
Dimas Grassi
Dionísio Ferreira de Carvalho
Donavan Ferreira Alves 
Edione A. Ferreira Alves
Edmilson de Paiva
Ednaldo Ramos Borges
Enéas Balbino de Brito
Evaldo Ezequiel Ferreira 
Evaldo José Ferreira 
Evanildo José da Silva
Everson Renan Vilhena
Everton Bartelega 
Fabiano do Lago Oliveira
Fabio Luiz Rizzo
Fátima Maria Prado Maciel
Felipe Cezar da Costa

Poço Fundo
São G. do Sapucaí
São V. de Minas
Machado
Inconfi dentes
Campestre
Pouso Alegre
São João da Mata
Poço Fundo
Carvalhópolis
Alfenas
São João Boa Vista
Machado
Machado
Inconfi dentes
São G. Sapucaí
Pouso Alegre
Ouro Fino
Pedralva
Carvalhópolis
Silvianópolis
Ouro Fino
Santa Rita do S.
Fama
Machado
Pouso Alegre
São G. do Sapucaí
Pedralva
Santa Rita do S.
Careaçu
Campestre
Poço Fundo
Poço Fundo
Pouso Alegre
São João Del Rei
Alfenas 
Jacutinga
Heliodora
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Turvolândia
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Silvianópolis
Varginha
Machado
Machado
São Tomé das Letras
Ouro Fino

Carmem Lydia J. Puliti Meirelles São G. do Sapucaí

Cezar Rennó Moreira Santa Rita do S.

Claudinei Muniz de Souza Campestre
Clayton de Souza Dias
COOCAMINAS Poço Fundo
Cooperativa dos M. Pantanense
Damião Zeferino de Carvalho São João Del Rei

Dimas Grassi Jacutinga

Donavan Ferreira Alves Poço Fundo

Edmilson de Paiva
Poço Fundo
Poço Fundo

Ednaldo Ramos Borges
Enéas Balbino de Brito

Poço Fundo
Turvolândia

Evaldo Ezequiel Ferreira 
Evaldo José Ferreira 

Poço Fundo
Poço Fundo

Everson Renan Vilhena Silvianópolis

Fabiano do Lago Oliveira Machado

Fátima Maria Prado Maciel São Tomé das Letras

Aércio Aroldo Rezende Poço Fundo

ASSOCIADO MUNICÍPIO
Machado
Machado
São João Del Rei
Paraguaçu
Varginha
Machado
Pouso Alegre
Campestre
Alpinópolis
Campestre
Poço Fundo
São V. de Minas 
Bueno Brandão
Campestre
Carvalhópolis
Cachoeira de Minas
São João Del Rei
Ouro Fino
Caldas
Ouro Fino
Ouro Fino
Silvianópolis
Poço Fundo
Machado
Carvalhópolis
Elói Mendes
Carvalhópolis
Santa Rita do S.
Carvalhópolis
Machado
Campestre
Poço Fundo
Poço Fundo
Cabo Verde
Jacutinga
Poço Fundo
Turvolândia
Campestre
Poço Fundo
Delfi m Moreira
Poço Fundo
Poço Fundo
Pouso Alegre
Poço Fundo
Careaçu
Conceição das P.
Poço Fundo
Inconfi dentes
Pouso Alegre
Serrania
Machado
São João da Mata 

Felipe Lucas de Oliveira
Fernando Todescato
Filipe Pereira de Carvalho 
Filippe Carneiro Lopes
Flávio Benevides de Oliveira
Flávio Rizzo
Flávio Silva Amaral de Paula
Gabriel de Oliveira Muniz
Gaspar Ribeiro de Andrade
Genésio Gouvea de Araújo
Geovane Batista Cipriani
Guilherme Silva C. Santos 
Heriberto José de Carvalho
Humberto Capobianco Flora
Idelfonso Begalli Milan
Irineu José de Andrade
Isaías Alcedino Campos
Isaias Barbosa de Almeida
Jairo Domingues Carvalho
Jairo Luiz Moreira 
Jayr da Veiga
João Batista Amaral de Faria
João Batista de Lima
João Batista de Oliveira
João de Souza Ribeiro Filho
João Helder P. C. Alves Rossini
João Paulo Ferreira Caproni 
João Viannay Silva da Cunha
Joel Gonçalves de Souza
Joelma Ferre de Morais Guerra
Jorge Pereira
José Afonso Fernandes
José Augusto Ramos
José Carlos Martins
José de Oliveira Prado Neto
José Henrique Pereira 
José Jamil Vilhena
José Lourenço Rodrigues
José Lucio Pereira
José Martins D. de Siqueira Filho
José Maurício Scalco
José Osório da Silva
José Robson P. de Toledo
José Varnei Dias 
Juarez Ferreira de Carvalho
Juliano Aparecido Reis
Juliano de Souza Caliari
Juliano Junqueira de Lima
Laercio Loiola Lima
Lourival Antonio Salani
Lucas Caproni da Silva 
Lucas Elias de Melo 
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ASSOCIADO MUNICÍPIO ASSOCIADO MUNICÍPIO
Monsenhor Paulo
Cachoeira de Minas
Três Corações 
Machado
Ouro Fino 
Poço Fundo
São João Del Rei
Cabo Verde 
Machado
Machado
Machado
Machado
São João Del Rei
Poço Fundo
Machado
Careaçu
Pouso Alegre
Machado
Poço Fundo
Machado
Santa Rita do S.
Machado
Machado
Carvalhópolis
Alfenas
São João da Mata
São João Del Rei
Carmo da Cachoeira
Patos de Minas
Inconfi dentes
São João da Mata
São João da Mata
Congonhal
Três Pontas
Carvalhópolis
Poços de Caldas
Elói Mendes
Paraguaçu
Varginha
Poço Fundo
Pouso Alegre
Campestre
Machado
Natércia
Serrania
Caldas
Machado
Ouro Fino
Pouso Alegre
Turvolândia
Fama
Bueno Brandão

Tocos do Moji
Heliodora
Campestre
Machado
Machado
São João da Mata
Poço Fundo
São S. da Boa Vista
Serrania
Machado
Espirito S. do Dourado
Silvianópolis
Pouso Alegre
Bom Repouso
Elói Mendes
Aricanduva
Poço Fundo
Silvianópolis
Machado
Alfenas
Pouso Alegre
São João da Mata 
Turvolândia
Elói Mendes
Crisólia 
Machado
Ouro Fino
Caldas
Lavras
Poço Fundo
Caldas
Ouro Fino
Pouso Alegre
Elói Mendes
Santa Rita do S.
São João Del Rei

Lucas Martins Mendes
Lucas Salvador Pereira
Luciano Cesar B. Pereira
Lúcio Moraes Caproni
Luis Henrique S. de Barros Lemos
Luis Miguel de Carvalho
Luiz Antônio T. de Carvalho
Luiz Antônio Toledo
Luiz Carlos Garcia Junior
Luiz Donizeti Siqueira 
Manoel Antônio de O. Junior
Marcelo Gonçalves Dias
Marcelo Henrique Carvalho
Marcelo José Alves
Marcio Aloisio T. Scalioni
Marcio Otávio do Couto
Marco Antônio Rios Vieira
Marcos Antônio Rizzo
Marcos Roberto Vitoriano 
Marcos Rolim Lopes
Marcos Teixeira da Silva
Maria Antonieta Costa 
Maria Aparecida de Souza
Maria Benedita de Carvalho
Maria do Rosário A. Velano
Maria Luiza Faria Campos
Mario Taciano de Paiva
Matheus Avelar Dominguito
Matheus Pereira Silva 
Maurício Aparecido Bueno
Maurílio dos Santos Pereira
Mauro Luiz Faria
Mauro Pereira da Silva
Michele Rangel Silva
Napoleão Eder Morais
Nara S. Vilas Boas de Almeida
Neusa de Oliveira Pedreira
Nilo Sérgio Fressato
Nivaldo Benevides de Oliveira
Nivaldo Martins Alves
Omair Batista Silva
Orlando Ferre Pereira
Osmar Martins de Carvalho
Paulo Marcos Nacácio e Silva
Paulo Sérgio de C. Junior
Pedro Merli
Perácio B. Pereira Junior
Rafael de Souza Germiniani
Rafael Tadeu Simões 
Regiane Gonçalves Pereira Mendes
Reginaldo Valério Serpeloni
Renato Santana Ribeiro

Ricardo Aparecido dos Reis
Ricardo Junqueira Vieira
Ricardo Martins
Ricardo Morais Macedo
Ronaldo Ferreira 
Rosiane AlvesT.de Deus Machado
Rosivaldo Dias de Araújo
Rubens de Paula Paiva
Rubens Pio dos Santos
Salatiel Macedo de Oliveira 
Samuel Carvalho
Sebastião Alves dos Santos 
Sebastião Barbosa Pereira
Sebastião José Bento
Sebastião Tavares Coelho
Sérgio Meirelles Filho
Sérgio Roberto Corsini Vilas Boas
Sidney Alves Junior
Sidney Corsini Luz 
Thiago de Avila Ramos
Thiago Sorrentino 
Tiago Costa Borges
Tiago Henrique da Silva Melo
Tiago Silveira de Paiva
Valdair Luis Pulini Marchi
Valdeci Geraldo de Faria
Valdirene Veronez Cezar Costa
Valério Teixeira de Lima
Vander de Sousa Andrade
Vanderlei Donizete de Souza
Vanir Garcia dos Santos
Vanusa Maria Moreira Silva Siecola
Vicente Élio de Oliveira
Vitor Mendes de Brito
Vitor Ribeiro Romero
Willian Ângelo Calsavara
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PERFORMANCE QUE SÓ O MAIS 
RESPEITADO LÍDER EM NUTRIÇÃO 
DE SAFRAS DO MUNDO
PODE OFERECER.

SAIBA MAIS EM WWW.MICROESSENTIALS.COM.BR

RESULTADOS COMPROVADOS.
SE É MOSAIC FERTILIZANTES,
FAZ TODA A DIFERENÇA:

QUALIDADE 
FÍSICA

MAIOR EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL

MAIS DE 10 ANOS 
DE PESQUISA 
E VALIDAÇÃO

/NUTRICAODESAFRAS /NUTRISAFRAS

sc/ha*

3,4

*MÉDIA DE INCREMENTO DE PRODUTIVIDADE NA CULTURA DA SOJA OBTIDA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO MICROESSENTIALS® NO BRASIL, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (2017/2018/2019).

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DE PERFORMANCE
DA MOSAIC FERTILIZANTES
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