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PALAVRA DA DIRETORIA
Quando a Coopama completava 7 
décadas, me recordo de dizer que 
o que sempre fez a diferença nesta 
cooperativa foram o compromisso, 
a união e o espírito empreendedor e 
dinâmico de nossa gestão. 

Lembro-me também, de abordar 
que de nada valem os números se 
não cumprirmos o nosso propósito 
cooperativista. São 11 anos de 
trabalho, dedicados a cuidar não só 
da parte administrativa, mas de forma 
especial, de toda a nossa Coopama.

Os caminhos que trilhamos ao longo 
da vida são conduzidos por Deus da 
melhor forma possível. Com toda a 
minha fé, acredito que foi Ele quem 
me conduziu a essa missão, por 
acreditar que o meu trabalho junto 
ao de cada colaborador, cooperados 
e parceiros, somariam grandes 
resultados. 

Esses resultados são hoje, ainda 
mais evidentes nessa história que 
se completa 75 anos. Um ano de 
grandes conquistas, benefícios e de 
muito trabalho que puderam superar 
qualquer desa� o. 

A 15ª FENEC foi mais uma vez 
um evento de grande sucesso e 
um momento de compartilhar 
muitas conquistas da cooperativa 
durante o ano. A edição apresentou 
aos cooperados as novas linhas de 
rações, trouxe muitas promoções, a 
modalidade barter, além de novas 
experiências, tudo pensado para 
oferecer o melhor ao produtor. 

Gostaria de agradecer a cada um 
que contribuiu e contribui todos os 
anos com o sucesso deste evento. Aos 

nossos cooperados, colaboradores 
e fornecedores por estarem sempre 
conosco, provando que quando 
caminhamos juntos, o caminho se 
torna mais leve e os resultados são 
ainda melhores. 

Outra grande conquista foi a 
criação da Universidade Coopama, 
que tem o intuito de oferecer aos 
nossos cooperados e colaboradores 
novos conhecimentos e uma 
pro� ssionalização ainda melhor. 

Trazer essa oportunidade, como 
um incentivo à educação e ao 
desenvolvimento pessoal e 
pro� ssional, é uma das conquistas que 
mais nos enche de orgulho. A� nal, 
para cuidar de uma cooperativa e 
de uma produção, é preciso além 
de experiência e técnicas, muito 
aprendizado para aprimorar ainda 
mais os processos. 

Agradeço a Deus pelas conquistas e 
a todos vocês que fazem parte desta 
história. Para nós é uma alegria 
dividir cada passo e saber que eles 
são dados em busca do melhor para 
todos. 

Fernando Caixeta Vieira
Diretor Administrativo
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Coopama e cooperados celebram 
juntos 75 anos de história 

DESTAQUES
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Celebrar 75 anos de trabalhos dedicados ao 
agronegócio e de forma muito especial, aos seus 
cooperados, foi mais uma das grandes conquistas 
da Coopama em 2019. O ano foi marcado por 
importantes celebrações em agradecimento a 
todos que contribuem para a construção dessa 
história.

“Sabemos que não existe cooperativa forte se o 
cooperado for fraco e não tiver força e incentivo 
para continuar, por isso lutamos todos os 
dias para fazer da Coopama, uma cooperativa 
importante para o seu cooperado. Ele é o nosso 
principal foco e a nossa força”, ressalta Dr. João 
Emygdio, Diretor Presidente da Coopama.

Para marcar essas sete décadas e meia, foi 
realizado no dia 03 de agosto, na Unidade 
Industrial Walter Palmeira, um grande evento 
exclusivo aos cooperados, colaboradores e 
acompanhantes. A Coopama preparou um almoço 
especial com shows do Trio Parada Dura e da 
dupla Alysson e Adysson. 

Para o cooperado Cláudio Serafini, “a participação 
foi muito especial, pois reuniu cooperados e 
familiares, em uma grande celebração com ótimos 
shows e comidas muito gostosas. Eventos como 
este, mostram o crescimento da Coopama ano 
após ano e que ela está sempre de portas abertas 
ao produtor. Para nós é um orgulho fazermos 
parte disso.”

Trazer os cooperados para festejar com 
muita alegria os 75 anos de uma cooperativa, 
reconhecida nacionalmente por sua Excelência 
em Gestão é motivo de muita felicidade. 

Para Fernando Caixeta, Diretor Administrativo da 
Coopama, “proporcionar um momento especial 
como forma de agradecer a todos os cooperados 
e colaboradores que trilham esse caminho ao 
nosso lado, é uma grande honra. Se a nossa 
cooperativa alcançou sete décadas e meia e 



DESTAQUES
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ainda continua existindo, é graças primeiramente à Deus e também a cada 
uma dessas pessoas”.

“A Coopama está de parabéns pela realização deste evento, 
que reuniu muitas famílias em um momento de muita alegria 
para todos nós cooperados, que trabalhamos, vivemos e 
sobrevivemos do campo”, ressalta a cooperada Vera Lucia de 
Freitas.

“Foi muito gratificante participar desse momento tão 
importante da cooperativa, um grandioso evento que reuniu 
cooperados, colaboradores e seus familiares. Deixo aqui meu 
agradecimento a todos que acreditam e tornam essa história 
cada vez mais sólida e bonita”, finaliza o Diretor Financeiro, 
Sandro de Oliveira. 

O desejo é que essa memória possa se multiplicar cada vez mais e 
possa gerar momentos ainda mais marcantes, que a Coopama continue 
a representar o cooperativismo e ter papel fundamental na economia da 
região machadense.   



A Coopama encerrou no dia 22 de agosto mais uma 
edição da sua Feira de Negócios Coopama (FENEC). 
Durante os três dias, os cooperados tiveram a 
oportunidade de fazer grandes negociações e 
conhecer as grandes novidades do mercado. 

O evento, realizado na Unidade Industrial Walter 
Palmeira, contou com a participação de produtores 
rurais, cooperados, além de importantes 
autoridades do agronegócio.

Dentre as autoridades do segmento, estava o 
Presidente do Conselho Nacional do Café (CNC), 
Silas Brasileiro, que destacou a importância do 
trabalho da Coopama para o produtor rural na 
região. 

“Temos efetivamente a preocupação de estar junto 
ao nosso produtor e às nossas cooperativas, que 
representam o braço operacional da Organização 
das Cooperativas Brasileiras”, ressaltou Silas.

Para o Diretor Administrativo da Coopama, Fernando 
Caixeta, a FENEC é uma grande responsabilidade 
e representatividade para o setor. “Ano após ano, 
a Feira se consolida e vemos a cumplicidade dos 
cooperados conosco. Estamos amadurecendo cada 
vez mais e completar 15 anos mostra o quanto a 
cooperativa se empenha na busca do melhor aos 
seus cooperados.” 

Com o mote “Oportunidades que fortalecem o 
agronegócio”, a Feira ofereceu aos cooperados 

Coopama encerra 15ª FENEC com sucesso total
DESTAQUES
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condições diferenciadas, onde o grande destaque 
foi mais uma vez a modalidade barter. “Trabalhamos 
as trocas de café e soja, mas neste ano trouxemos 
uma inovação: a troca também em milho”, comenta 
Flávio Guerra, Gerente Comercial da Coopama.

Além de trazer diversas condições, a Cooperativa 
Agrária de Machado ofereceu também palestras 
para capacitar os cooperados, além de novidades 
da Fábrica de Rações, com produtos de alta 
performance. 

Novamente, a FENEC promoveu o Espaço do 
Cooperado, em que os associados tiveram a 
oportunidade de expor seus trabalhos relacionados 
ao agronegócio. Com o intuito de proporcionar 
momentos agradáveis também para os familiares, a 
Feira contou com o Espaço Mulher e a Mini Fazenda 
Reino Encantado. 

Todos os anos, a FENEC realiza ações de cunho 
social, onde é disponibilizado um ambiente para 
que as instituições fi lantrópicas de Machado 
possam angariar fundos. Participaram da 15ª 
edição: Santa Casa de Caridade com a cafeteria, 
Instituição Hermann Douglas com o restaurante e 
a APAE com a sorveteria e estacionamento.

A Coopama agradece aos cooperados, produtores 
rurais, autoridades e todos os visitantes da 15ª 
Feira de Negócios por mais esse evento de grande 
sucesso. Aguardem as novidades para o ano que 
vem! 

seus cooperados.” 

Com o mote “Oportunidades que fortalecem o 
agronegócio”, a Feira ofereceu aos cooperados 

rurais, autoridades e todos os visitantes da 15ª 
Feira de Negócios por mais esse evento de grande 
sucesso. Aguardem as novidades para o ano que 
vem! 
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Carta do Presidente da República à Coopama



Departamento de Fertilizantes Coopama: 
eficiência do produto à entrega 

ARTIGO DE OPINIÃO

A demanda por fertilizantes no quarto trimestre do 
ano é grande, além de ser um período em que toda a 
cadeia passa por dificuldades na entrega. Esses fatores 
sobrecarregam o setor, que sofre com possíveis altas nos 
preços dos fretes e da matéria prima. 

Segundo a Associação Internacional da Indústria de 
Fertilizantes (IFA), o Brasil é o maior importador e o 4° 
maior consumidor de fertilizantes do mundo. 

Como a maior parte dos fertilizantes são importados, em 
momentos de pico, o processo de descarga e a burocracia 
nos portos são os primeiros entraves, seguido da falta 
de capacidade de processamento das indústrias e de 
limitações no transporte rodoviário, que são insuficientes 
para atender a todo o mercado durante esse período. 

A Coopama preza pela facilidade e por ofertar as 
melhores soluções e alternativas aos seus cooperados, a 
fim de proporcionar não só uma ampla linha de produtos 

e serviços, mas uma experiência de compra eficaz. 

É por isso que a cooperativa conta com um departamento 
de logística altamente preparado, que oferece ao 
cooperado a oportunidade de agendar suas entregas 
no ato da compra. É recomendado que, se possível, 
o cooperado adiante suas entregas, a fim de fugir 
dos momentos de grande demanda e garantir suas 
adubações no momento correto.

Outro serviço disponível aos associados, é uma equipe 
de consultores técnicos capacitados, que auxilia nas 
tomadas de decisões e traz opções em produtos com o 
melhor custo benefício.

Para os cooperados que desejam adquirir produtos 
adequados a suas condições de solo e cultivo, além 
dos melhores preços e condições de pagamento, basta 
entrar em contato com o Departamento de Fertilizantes 
da Coopama.  

Felipe Gonçalves de Lima Dias
Gerente de Fertilizantes

(35) 3295-0253
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ARTIGO DE OPINIÃO

Como obter sucesso na produção de soja
A soja é uma leguminosa de origem asiática, mais especi-
ficamente da China e Japão. Foi introduzida na Europa e, 
posteriormente, nos países da América.

A safra 2019-2020 iniciou a partir do dia 15 de setembro. 
Como qualquer cultivo, o plantio de soja requer inúmeros 
cuidados para que se possa obter uma colheita bem-su-
cedida.

O plantio pode trazer bons rendimentos ao produtor, mas 
para que isso aconteça é  fundamental ter conhecimen-
tos sobre a planta. Fazer uma boa semeadura, manuten-
ção e colheita são essenciais, visando evitar o máximo de 
prejuízos possíveis.

Deve – se seguir alguns princípios para alcançar sucesso 
na cultura, tais como:

. Implementos revisados como pulverizadores, plantadei-
ras e adubadoras;
. Obter semente de qualidade, levando em consideração 
vigor, germinação, tipo de tratamento e genética;
. Dessecação pré-plantio. Deve – se ter conhecimento de 
quais tipos de plantas daninhas encontram – se na área, 
a fim de obter resultados benéficos na hora da escolha 
dos diferentes tipos de herbicidas. Ao combater todas as 
plantas daninhas, dá - se uma cultura emergindo no lim-
po, evitando o mato competição. No ato da dessecação 
necessita - se observar se há pragas, principalmente la-
gartas de solo e percevejos, dentre outros;
. Conhecer a qualidade do solo é imprescindível, tanto na 
parte física (compactação) como na parte química (fertili-
dade). Ter um solo descompactado em um perfil de 0 a 50 
cm e corrigido nesse perfil. Sendo assim, existem grandes 
chances de alcançar altas produtividades, pois a planta 
resistirá mais a algum déficit hídrico;
. Na hora da semeadura necessita - se ter umidade no 
solo suficiente para a cultura germinar e tolerar algum 
stress hídrico por um período de 15 dias. Deve - se obe-
decer a velocidade de plantio em média de 6 km/h, a fim 

de evitar que fique sementes descobertas ou duplas;
. Fazer um acompanhamento semanalmente, cuidando 
para que não haja infestação de pragas, doenças ou de-
mais males.

É de grande importância alternar diferentes sítios de 
ação dos inseticidas e fungicidas, para que se possa evi-
tar tolerância a pragas e doenças.

O sistema de plantio direto (SPD) tem se destacado como 
uma das estratégias mais eficazes para melhorar a sus-
tentabilidade da agricultura em regiões tropicais e sub-
tropicais.

O grande resultado é por minimizar as perdas de solo e 
de nutrientes por erosão, além de conservar a umidade 
do solo. Isso ocorre devido a três princípios do SPD, são 
eles:

. Cobertura permanente do solo;

. Sistema de rotação de culturas;

. Mínimo revolvimento do solo.

Com certeza a gramínea mais utilizada como palha no 
plantio direto da soja, são os restos da lavoura de milho. 
No entanto, é muito interessante a utilização de espécies 
diferentes, como no consórcio de braquiárias com legu-
minosas.

Lembrando que a meta é obter êxito no domínio destes 
fatores, pois é a chave na propriedade, portanto pode ser 
controlado pelo produtor. Ou seja, não somente o clima 
ou dos valores de mercado dos insumos e do produto, 
mas dos fatores internos da sua propriedade.

Eder João Paulo Pereira 
Analista Técnico de Vendas

(35) 9.9710-2942
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A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Coopama participa de 97º Dia Internacional
do Cooperativismo 

10 | Setembro de 2019 . Ano XIX . Edição 138 . Informativo Bimestral

Com o tema “Cooperativas em prol do trabalho decente” em 
consonância com o oitavo Objetivo de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) , que versa sobre “Desenvolvimento sustentá-
vel e trabalho decente”, foi realizado no dia 11 de julho, em 
Belo Horizonte, o 97º Dia Internacional do Cooperativismo.

O evento organizado pelo Sistema Ocemg reuniu lideranças 
cooperativistas, representantes de entidades de classe e au-
toridades estaduais. A Coopama esteve representada atra-
vés de seu Diretor Presidente, Dr. João Emygdio. 

Para a Coopama, a celebração do Dia Internacional do Coo-
perativismo é fundamental no calendário das cooperativas, 
já que reforça a importância do movimento.

Integrar o cooperativismo e participar de eventos como este 
demonstra o compromisso com o desenvolvimento econô-
mico, humano e com a justiça social. 

Dr. João Emygdio e Rita Mundim, economista
e comentarista da Rádio Itatiaia



A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

Em II Encontro S.P.A. Saúde Sandro é nomeado 
vice-presidente da rede

Foi realizado no dia 13 de agosto, em Pouso Alegre/MG, 
o II Encontro S.P.A. Saúde com os dirigentes das coo-
perativas associadas. Com o tema “Crescimento: uma 
responsabilidade compartilhada”, o encontro discutiu 
novas alternativas para a melhoria dos planos aos seus 
benefi ciários. 

O Diretor Financeiro da Coopama e também Conselheiro 
do S.P.A. Saúde, Sandro Oliveira foi o dirigente que repre-
sentou a cooperativa na ocasião. No fi nal de 2017, a con-
vite de Dr. João Emygdio, Sandro se tornou Conselheiro.

“Participei da elaboração do Planejamento Estratégi-
co do S.P.A. Saúde para o período de 2017-2021 e vi que 
havia muito a ser feito e assumir esse compromisso foi 
muito importante para mim. Hoje, em menos de três 
anos, muitas ações já foram concluídas com grandes 
resultados”, completa o Diretor Financeiro da Coopama. 

O evento foi seguido da Assembleia Geral Extraordinária, 
um momento muito signifi cativo e que surpreendeu o 
Diretor Financeiro da Coopama, que foi nomeado como 
vice-presidente do S.P.A. Saúde. 

“Estar na vice-presidência do S.P.A. Saúde é uma grande 
responsabilidade, mas tendo ao meu lado como presi-

dente o Sr. Luiz Fernando Ribeiro, que está há muitos 
anos no Conselho Deliberativo, me passa muita segu-
rança, pois é um exemplo de profi ssionalismo e sensa-
tez ao cuidar de vidas”, ressalta Sandro.

E não parou por aí, em reconhecimento ao trabalho de-
senvolvido e a responsabilidade com a saúde dos as-
sociados e seus familiares, a Coopama recebeu o selo 
“Compromisso com a Saúde do Produtor Rural”.

A busca de novas alternativas de comunicação foi uma 
das propostas apresentadas às cooperativas, como for-
ma de reforçar a importância dos planos de saúde que 
é um grande benefício aos atuais e novos associados. 

Para a Coopama, oferecer um bom e completo plano de 
saúde é um compromisso com a saúde e bem-estar dos 
nossos cooperados e seus familiares. 
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Ricardo Garcia (Superintendente do S.P.A. Saúde); Sandro da Silva Oliveira (Vice-presidente do S.P.A. Saúde) e Luiz
Fernando Ribeiro (Presidente do S.P.A. Saúde)



A COOPAMA ESTEVE PRESENTE

A edição 2019 da Farm Progress 
Show foi um grande sucesso e mais 
uma vez, a Coopama marcou pre-
sença em uma das maiores feiras 
agrícolas dos Estados Unidos. Rea-
lizada entre os dias 27 e 29 de agos-
to, o evento ocorreu em Decatur, no 
estado de Illinois-EUA. 

A Coopama esteve presente através 
de seu Diretor Administrativo, Fer-
nando Caixeta; o Gerente Comer-
cial, Flávio Guerra; Gerente de Café, 
David Rodrigues; o Coordenador da 
Equipe de Campo, Guilherme Fer-
nandes e os cooperados Ivan Mace-
do, Eduardo Bicego, Felipe Guima-
rães, Luis Alberto Berteli e Joaquim 
Mileu. A viagem foi um convite da 
parceira Microquimica, que esteve 
representada pelo Gerente Distri-
tal, Delane Mazzochi.

Com a missão de apresentar o que 
há de mais moderno no agronegó-
cio mundial, o evento atrai produ-

tores do mundo todo e é desen-
volvido por experts em grãos nas 
culturas de soja e milho. 

O evento é a maior feira dinâmica 
de tecnologia agrícola do mun-
do, com 200 hectares de área de 
demonstrações de campo, equi-
pamentos de semeadura, cultivo, 
colheita e agricultura de precisão, 
que operam lado a lado. Além de 
possuir um setor de sementes com 
destaques das novidades em gené-
tica e proteção de culturas. 

Estiveram em exposição grandes 
fabricantes de equipamentos, se-
mentes e defensivos agrícolas. 

Além da participação na feira, a 
equipe da Coopama visitou locais 
importantes como a fábrica de tra-
tores John Deere em East Moline e a 
Cinnamon Ridge Farms, uma fazen-
da de laticínios, cereais e suínos de 
propriedade familiar localizada em 

Donahue, em Iowa.

Dentro do roteiro da viagem parti-
ciparam de um seminário agrícola 
no Monsanto Learning Center, co-
nheceram uma fazenda produtora 
de soja e milho, em Warrensburg e 
ainda, a Topflight Grain Cooperati-
ve, em Maroa. 

O grupo foi acompanhado pelo fa-
zendeiro americano Joe, sua espo-
sa brasileira Márcia e a filha, Flávia. 
A família visitou recentemente a 
Coopama e em agradecimento,  re-
cepcionou muito bem a nossa equi-
pe nos Estados Unidos. 

Essa é uma experiência única, que 
proporciona tanto aos cooperados, 
quanto a equipe Coopama momen-
tos de muito aprendizado e trocas. 
Uma oportunidade que traz gran-
des novidades do mercado agríco-
la e contribui com os processos no 
campo. 

Farm Progress Show: experiência única e de
muito aprendizado  

12 | Setembro de 2019 . Ano XIX . Edição 138 . Informativo Bimestral 
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Data: 16 de julho 
Local: Fazenda Lagoa dos Pinheiros do coperado João Antônio Figueiredo em 
Serrania/MG
Temas: “Soluções Combinadas FMC para café” com Luiz Moraes e “Benefícios do 
uso de fertilizantes especiais na cafeicultura” com Leonardo Nery 

Juntamente com os parceiros de Marketing, durante todos os meses do ano, a Coopama promove palestras 
com o intuito de capacitar, trazer temas atuais e as últimas novidades do mercado para os seus cooperados. 

Durante os meses de julho e agosto, foram realizadas palestras com os seguintes parceiros: 

FMC e Café Brasil 

Data: 06 de agosto
Local: Coopama Elói Mendes
Tema: “Manejo de Adubação na Cafeicultura” com Guilherme Araújo

Terra de Cultivo

Data: 07 de agosto
Local: Unidade Coopama Turvolândia
Temas: “Soluções combinadas FMC para Café e Cereais” – Mateus Reis 
“Posicionamento Nutricional Yara Cereais e Café” – Daniela Cardoso

FMC e Yara

Palestras para Cooperados

Data: 08 de agosto
Local: Fazenda Campo Alegre – Machado/MG do cooperado João de Moraes 
Caixeta
Temas: “Poda em Cafeicultura”, “Manejo de Adubação na Cafeicultura” e “Ma-
nejo e Tratamento Fitossanitário na Cafeicultura.

Bayer e Terra de Cultivo

Aprimorar e buscar novos conhecimentos tem feito grande diferença na vida profi ssional das pessoas. As 
empresas que se preocupam com aqueles que estão envolvidos em seu meio e investem em uma política 
de capacitação e desenvolvimento, têm se destacado cada vez mais.

A idealização e implantação da Universidade Corporativa Coopama veio justamente da sua tradição e com-
promisso com ações educativas e de formação dos colaboradores e cooperados. 

A iniciativa reforça o quanto a Coopama busca oferecer o melhor àqueles que fazem parte da sua história.



UNIVERSIDADE COOPAMA

Data: 30 de julho
Local: Campo Experimental Terra Gerais no Sítio Campo Limpo – Lavras/MG
Tema: “O Aumento da Produtividade” , “Métodos e Práticas para uso correto de 
produtos e equipamentos na busca do teto produtivo das culturais”  
Participantes: Equipe de Campo Coopama

Outra grande responsabilidade das empresas é capacitar os seus colaboradores para que possam adquirir novos 
conhecimentos, aprimorar suas técnicas, se sentirem valorizados e contribuírem cada vez mais com os resultados 
para o cliente. 

Para isso, a Coopama busca qualifi car seus colaboradores para que os mesmos tragam novidades e possam solucio-
nar problemas de seus cooperados de forma simples, rápida e efi ciente.

Vitrine Tecnológica GIROAgro

Data: 27 e 28 de agosto
Local: Ribeirão Preto/SP
Temas: “Fisiologia de Plantas”  e “Nutrição de Plantas” 
Palestrante: Prof. Dr. Carlos A. C. Crusciol - UNESP Botucatu
Participantes: Equipe de Fertilizantes Coopama 

UniMosaic  

UNIVERSIDADE COOPAMA

Data: 15 de agosto 
Local: Restaurante do Batista – Alfenas/MG
Tema: “Uso de pré-emergente como alternativa no manejo de plantas dani-
nhas” – Acácio Gonçalves 

FMC

Data: 27 de agosto 
Local: Coopama Alfenas 
Tema: “Estratégias para maximizar a pecuária de corte” – Jean Carlos de
Carvalho

PoliNutri

Palestras para Colaboradores

Data: 21 de agosto
Temas:  “Importância do Manejo Nutricional de Vacas Leiteiras”
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Neves Pereira (Professor Titular da UFLA) 

PoliNutri - 15ª FENEC

Data: 20 de agosto 
Tema:  “Efi ciência de Diferentes Fontes de Nitrogênio para o Cafeeiro”
Palestrante: Prof. Dr. Douglas Ramos Guelf (Doutor em Ciência do Solo, Profes-
sor e Pesquisador na UFLA

Yara - 15ª FENEC
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Coopama recebe visita de intercambistas 
portugueses 
A Coopama recebeu no dia 07 de agosto, os 
intercambistas Dalbert Marques Oliveira e Patrícia 
Miranda Pereira, alunos do Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração do Porto ISCAP/IPP, em 
Portugal, que vieram realizar um Mestrado de Gestão da 
Informação Empresarial no Centro Universitário do Sul 
de Minas - UNIS.  

Recebidos pela Diretoria Executiva da Coopama, os 

alunos conheceram toda a cooperativa e acompanhados 
do Engenheiro Agrônomo da Coopama José Pinheiro, 
visitaram a Fazenda Recanto do cooperado Sr. Afrânio, 
para entenderem o processo de produção de cafés. 

A visita comprova a importância de demonstrar o 
trabalho da cooperativa e reforça o quanto essa troca 
de informações possibilita novos conhecimentos e 
experiências a todos.

Data: 05 de setembro
Local: Alfenas/MG
Temas: “Fertilidade e Nutrição do Cafeeiro: foco para Magnésio e Boro” - Prof 
José Laércio Favarin (ESALQ), “Tecnologias Mosaic para Nutrição do Cafeeiro” - 
Bruno Benatti
Participantes: Colaboradores e cooperados Coopama

Encontro de Tecnologia Mosaic  

Data: 22 a 26 de julho
Participantes: Equipe de Campo Coopama
Palestrantes: Multfertilizantes, Café Brasil, Corteva, Mosaic, Santa Helana, FMC, 
Fertipar, GIROAgro, Terra de Cultivo, UPL, Dekalb, Alltech, Syngenta, Microquí-
mica, Bayer e Yara

Semana de Treinamento Coopatec

Alan, Denilson, Dalbert, Patrícia, João Emygdio e Guaracy

Visita ao
Departamento
de Café Coopama

UNIVERSIDADE COOPAMA

Visita à Fazenda 
Recanto
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A força da devoção e do trabalho
Uma história de muitas conquistas e movida pela 
devoção à Nossa Senhora do Café. Assim começa a 
trajetória de Sr. Paulo Pegoraro Corsini, cooperado 
Coopama há 44 anos e quem você irá conhecer agora.

Tudo começou com a vinda dos avôs italianos para o 
Brasil, junto de seu pai e mais seis irmãos entre 4 e 12 
anos. O destino foi a região de Machado, no bairro Serra 
da Conceição. Herdou de seu pai o amor pelo café, pela 
produção e o Sítio Serra onde reside até hoje. 

Ao lado do irmão Maurício, Paulo tomou frente da 
produção de café logo após o falecimento dos pais. 
Como os irmãos tomaram rumos diferentes, foram 
os dois que tomaram frente da propriedade e deram 
sequência à produção de café.  

Em 1975, ano em que Sr. Paulo se tornou cooperado da 
Coopama, ele também se casou com Vera Lucia Nery 
Corsini, com quem teve duas fi lhas -  Veridiana e Vanusa, 
sendo a última mãe de suas duas netas, Valentina e Vitória. 

Em fevereiro de 2019, além de reviver os 44 anos de 
cooperativa, Paulo e sua esposa completavam 44 anos 
de casados. Dois importantes momentos na vida deste 
cooperado, que até hoje fortalece sua história ao lado 
da cooperativa.  

Um marco em sua vida foi quando recebeu o convite 
para ser Conselheiro da Coopama em 2015. “Um 
acontecimento marcante e de muitas descobertas, Dr. 
João quem me fez o convite e a princípio eu não queria 
por não me sentir preparado, mas acabei aceitando e foi 
uma das experiências mais enriquecedoras que tive.“

Para Paulo, poder participar e entender os processos da 
Coopama foi essencial, pois existem muitas decisões e 
trabalho que os cooperados não têm total conhecimento 
e que é preciso ter.  

Após um ano como conselheiro, o cooperado conta que 
foi convidado a permanecer e que apesar de querer, 
assumiu um compromisso com o Lar São Vicente de 
Machado e resolveu se dedicar a essa tarefa. 

Sempre muito católico e devoto de Nossa Senhora, a 
história de Sr. Paulo é marcada por grandes momentos. 
Um deles foi no ano de 1986, em que ele e a esposa 

doaram à Diocese de Guadalupe, um espaço em seu 
sítio para a construção de uma capela. 

Em 2012, um fato inédito aconteceu e deu origem à gruta 
de Nossa Senhora do Café que fi ca ao lado da capela. 
Sr. Paulo conta que o desejo em fazer a gruta, surgiu 
quando sua fi lha mais nova, a Vanusa, comprou uma 
vela e em seu rótulo estava escrito “Nossa Senhora do 
Café”. 

Curiosos para saber sobre essa santa que não tinham 
conhecimento e que pouco ouviam falar, foram 
pesquisar sua história e descobriram tudo sobre o nome 
que deu origem à padroeira dos cafeicultores.

Tudo começou na cidade de Espírito Santo do Pinhal/
SP, com a professora Ana Maria Negrini. Foi então, que 
Vanusa entrou em contato com a professora e pediu a 
ela permissão para construir a capela de Nossa Senhora 
do Café na propriedade da família.

Cooperado Paulo Pegoraro Corsini
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Cooperativismo e comunicação: modelos 
para um mundo melhor

A importância da comunicação e o poder que ela possui são indiscutíveis. 
Comunicar é estreitar laços, entender processos, pensamentos e mais que 

isso, contribuir com um mundo mais justo, unido e de respeito.   

O cooperativismo possui valores nobres e uma grande força 
entre cooperativas e cooperados. É um movimento que reúne 
sete importantes princípios, que fazem grande diferença na 
vida das pessoas. 

Apesar de estar muito bem alinhado e tão presente na 
vida das cooperativas, sua divulgação ainda é restrita aos 

ambientes em que ele é praticado, sendo seus resultados 
pouco disseminados.   

Usar a comunicação interna ou externa é um importante recurso para 
difundir a atuação dos sete princípios e suas contribuições sociais na 
comunidade que está inserida. 

É com este propósito que a Coopama acredita que divulgar as ações 
realizadas pelos diretores e conselheiros merecem ser contadas, 
pois mostra o trabalho sério e digno que a cooperativa exerce para 
seus cooperados, para a região e também ao país.

A importância da comunicação e o poder que ela possui são indiscutíveis. 
Comunicar é estreitar laços, entender processos, pensamentos e mais que 

isso, contribuir com um mundo mais justo, unido e de respeito.   

O cooperativismo possui valores nobres e uma grande força 

ambientes em que ele é praticado, sendo seus resultados 
pouco disseminados.   

Usar a comunicação interna ou externa é um importante recurso para 
difundir a atuação dos sete princípios e suas contribuições sociais na 
comunidade que está inserida. 

É com este propósito que a Coopama acredita que divulgar as ações 
realizadas pelos diretores e conselheiros merecem ser contadas, 
pois mostra o trabalho sério e digno que a cooperativa exerce para 
seus cooperados, para a região e também ao país.

A padroeira tem hoje, gruta, capela, missa uma vez 
no mês e até festa em sua homenagem. A celebração 
da festa é realizada todo domingo de carnaval, com a 
procissão de tratores, que vêm desde o São Luís até a 
capela da padroeira no sítio do cooperado.

Sr. Paulo ressalta que “a Nossa Senhora do Café é um 
símbolo para a cafeicultura e para todos os produtores 
de nossa região, que atribuem muitas das graças 
recebidas a Ela. A vinda da Nossa Senhora do Café para 
cá foi uma surpresa, não achamos que tomaria tamanha 
dimensão e hoje somos muito felizes pela força que ela 
tem em nossa vidas.”

“A Coopama nos auxilia com doações para a realização 
do evento todos os anos e temos muita gratidão a 
ela por tudo. Uma cooperativa que representa muito 
para mim e para a minha família, que está sempre de 
portas abertas aos seus cooperados que sobrevivem 
do trabalho no campo e amam o que fazem”, fi naliza o 
cooperado. Paulo e sua esposa Vera Lucia
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Dia C: esse é o resultado que colhemos juntos 

O cooperativismo é muito mais que cooperar, 
também significa colocar em prática o amor ao 
próximo e proporcionar momentos únicos e felizes 
àqueles que precisam. 

São pequenas ações que fazem a diferença e nos 
tornam pessoas cada vez melhores. Certa de que 
atitudes simples movem o mundo, no dia 6 de 
julho, a Coopama reuniu sua Diretoria Executiva, 
cooperados, colaboradores e convidados, para a 
realização do seu Dia de Cooperar 2019.

Para marcar a data, foi realizada uma festa julina 
no Lar São Vicente de Paulo, que contou com a 
apresentação voluntária do Coral de Flautas da 
Escola Dom Pedro I e da dupla sertaneja de Machado, 
Roni e Marcos.

Este ano, a campanha foi uma parceria entre a 

Coopama e a Associação Ambiental Cultivar, que deu 
seguimento a Horta do Lar São Vicente de Paulo, 
que integra o projeto “Amigos da Melhor Idade”. 
Este projeto, tem o intuito de trazer autonomia 
à instituição e propiciar a convivência grupal e 
comunitária, além de ser uma terapia aos idosos e 
oferecer contato com a natureza e a terra.

A produção é utilizada para consumo próprio dos 
moradores e parte dela, é vendida à comunidade 
como forma de complementar a renda do Lar São 
Vicente. 

Trabalhar em prol de causas como essas e saber 
que de alguma forma a Coopama contribui com um 
mundo melhor, é motivo de grande alegria e orgulho. 

Através do cooperativismo muitos resultados são 
alcançados!
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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

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

Ronaldo Moreira Gonçalves Machado

Silvania de Fátima V. Ferreira Poço Fundo

Tiago Alex Resende Poço Fundo
Vanderlei Humberto de Moura Campestre

Associado Município

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

ouvirte

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

ligue: 35.3295.0150

José Reginaldo Paredes Monsenhor Paulo
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