


Chegamos ao fim de mais um ano. E como foi um ano 
desafiador! A pandemia do novo coronavírus impôs 
uma série de desafios para todos nós, mas juntos 
fomos capazes de superar todos os obstáculos 
que surgiram. Contamos com o apoio de todos 
os colaboradores, parceiros e cooperados, que 
entenderam o momento que passamos e abraçaram 
cada projeto desenvolvido ao longo do ano.  

O saldo é extremamente positivo. Algumas conquistas 
importantes marcaram o ano da Coopama, afirmando 
de vez a solidez e o crescimento da cooperativa. Em 
Alfenas, tivemos a implantação da nova estrutura na 
Unidade de Cereais. Tivemos também a implantação 
do Transportador Revendedor Retalhista (TRR), que 
garantirá combustíveis a um preço mais competitivo 
para os cooperados, as obras importantes de 
infraestrutura na Unidade Industrial Walter Palmeira, 
e a instalação da Estação Fotovoltaica, que projeta 
uma economia na ordem de R$700 mil ao ano. 
Além disso, tivemos a abertura de mais uma filial, 
dessa vez em Pouso Alegre, a reforma do escritório 
administrativo, a criação do Departamento de Cafés 
Especiais, o serviço de transbordo em Elói Mendes, 
e a aquisição do terreno na cidade de Careaçu, 
para a construção de mais uma unidade de grãos.  

As principais Feiras do Agronegócio também foram 
um sucesso! O Dia de Negócios e a FENEC, realizada 
na versão digital, agitaram o agronegócio Sulmineiro. 
A inovação foi a marca da Coopama em 2020. 
Driblamos toda crise e todas as dificuldades com 
comprometimento e criatividade. Criamos soluções 
inteligentes para que nenhum dos cooperados ou 
parceiros tivessem suas expectativas frustradas.  

Outro evento que merece destaque foi a 8ª edição 

do nosso Concurso de Cafés Especiais, visando a 
valorização dos produtos de nossos associados. 
Para agregar ainda mais valor aos cafés de nossos 
cooperados, a Coopama promoveu um leilão 
online para a venda dos cafés premiados. O 
café campeão, produzido por Irley José de Lima, 
no Sítio Água Limpa, em Poço Fundo, alcançou 
um lance no excelente valor de R$3.800 a saca.  

Gostaria de afirmar que o ano de 2020, além de 
desafiador, foi um ano de reafirmação. Mesmo 
diante de uma crise mundial sem precedentes, a 
Coopama conseguiu crescer, sendo o melhor ano 
de sua história. Reafirmamos diante de nossos 
cooperados e de toda a sociedade, o compromisso 
de continuar gerando produtividade e rentabilidade, 
respeitando os princípios do cooperativismo, 
sempre em busca de melhorias e de evolução.  

Lembramos a todos que no próximo ano teremos 
também a nossa Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), e as eleições do Conselho de Administração 
e Fiscal. Será a oportunidade de apresentar o 
trabalho realizado no ano de 2020, e as diretrizes 
para o próximo ano. Para os cooperados que 
desejam fazer parte de nossa gestão, nos 
procurem para explicarmos as responsabilidades 
e dedicações necessárias para os cargos. 

Agradecemos a Deus por sempre nos 
acompanhar nessa caminhada, abençoando 
a nossa jornada e guiando nossos passos 
em direção ao sucesso e a prosperidade. 

  -    Diretoria Executiva
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8º Concurso de Cafés Especiais foi um sucesso 
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A Coopama realizou a premiação do 8º Concurso de Café Especiais no formato online. Mesmo com as res-
trições impostas pelo novo coronavírus, a cooperativa não mediu esforços e fez um trabalho inédito para 
valorizar os grãos de qualidade produzidos pelos cooperados, que trazem o “Sabor e aroma da perfeição”.

A qualidade dos grãos produzidos vem, a cada ano, tornando a competição ainda mais for-
te, o que demonstra a importância do trabalho que vem sendo feito, que estimula uma ex-
celente produção e a participação dos cooperados. Os cafés são avaliados segundo crité-
rios como a doçura, acidez, aroma, corpo, sabor, equilíbrio, além da qualidade física do grão.

Ao todo, foram 48 amostras de cooperados, de diferentes municípios, avaliadas por seis juízes li-
cenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). As dez melhores amostras foram selecionadas para um 
leilão online com a fi nalidade de agregar ainda mais valor aos cafés produzidos pelos cooperados.

Os vencedores
O grande campeão foi Irley José de Lima. Pro-
duzindo a 12 anos no sítio Água Limpa, em Poço 
Fundo, Irley conta um pouco da sua história: “Há 
12 anos eu comprei o meu sítio porque queria 
voltar às minhas origens. Eu luto e trabalho para 
ter qualidade, mas fui agraciado com a nature-
za e o clima do lugar onde produzo meus cafés”. 
O café de Irley é da variedade Catuaí Vermelho, 
de processamento natural, a 1.460m de altitude. 

O segundo lugar fi cou com o cooperado Marcos 
Luiz Pereira, com o café produzido no Sítio Cacho-
eirinha, na cidade de Machado. Marcos tem bas-
tante história na produção de café: “Eu produzo 
café há 48 anos, minha esposa e meus três fi lhos 
trabalham junto comigo na produção. Eu sempre 
tive vontade de fazer café especial, tento sem-

DESTAQUES

A Coopama realizou a premiação do 8º Concurso de Café Especiais no formato online. Mesmo com as res-

pre fazer o melhor que eu posso. Eu sempre gostei 
da lavoura de café, é uma paixão que eu tenho. ” 
O café de Marcos é da variedade Arara, de proces-
samento natural e cultivado a 1.300m de altitude.

O terceiro colocado foi Márcio Reule Batagini. A 
história de Márcio com o café é antiga, começou 
em 1980, quando o pai plantou os primeiros pés 
de café e continua até hoje: “Comecei a me dire-
cionar para os cafés especiais há 5 anos, quando 
percebi que o mercado estava exigindo cafés dife-
renciados. Eu tenho amor pela cafeicultura, eu me 
sinto realizado ao entrar numa lavoura carregada 
de café, é inexplicável.” O café que Márcio produz 
é da variedade Catuaí Vermelho, de processamen-
to natural, cultivado a 1.150m de altitude. 
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1º colocado – Irley José de Lima – 88,75 pontos 
Notas Sensoriais: Cana de açúcar, corpo aveludado, caramelo, bolo de laranja, cítrico, fi go 
em calda, milho verde, mel, rapadura, refrescância cítrica, acidez prazerosa e prolongada.

2º colocado - Marcos Luiz Pereira - 86,94 pontos
Notas Sensoriais: Doce de leite, cana, caramelo, milho verde, garapa, doce de batata 
doce, limão com mel, mel de jataí, retrogosto.

3º colocado – Márcio Reule Batagini – 86,54 pontos
Notas Sensoriais: Chá verde, especiarias, cítrico, chocolate, uva e maçã verde, acidez 
tartárica, efervescente, champagne.

4º colocado – Marcos Paulo Vilhena Braga – 85,88 pontos
Notas Sensoriais: Frutas vermelhas, corpo sedoso, açúcar mascavo, melado, marzipan.

5º colocado – Wagner Campos Palmeira Junior – 85,71 pontos
Notas Sensoriais: Doce de leite, frutas amarelas, abacaxi, damasco, leve alcoólico, 
corpo sedoso, halls verde.

6º colocado – Regilson Gonçalves Luz – 85,38 pontos
Notas Sensoriais: Caramelo, limão com mel, açúcar mascavo.

7º colocado – Helio de Castro Coelho – 85,33 pontos
Notas Sensoriais: Frutas vermelhas, corpo sedoso, uva, caramelo tostado.

8º colocado – Onilson José Melotto Junior – 85,25 pontos
Notas Sensoriais: Doce de leite, verdelícia, frutado, corpo licoroso, chá.

9º colocado – Antonio Benedito da Costa – 85,10 pontos
Notas Sensoriais: Chá verde, caramelo, limão com mel, acidez cítrica.

10º colocado – Guilherme Lopes Pereira Junior – 84,95 pontos
Notas Sensoriais: Licoroso, frutas amarelas, chá preto, cítrico, uva verde, nibs de cacau.
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Mensagem de Final de Ano

Feliz ano novo!

Estamos chegando ao final de mais um ano, e apesar de todos os desafios que nos foram
impostos, podemos dizer que para a Coopama o ano foi recheado de sucesso e realizações. 

Essa é uma excelente oportunidade para agradecer a confiança de nossos cooperados,
colaboradores e fornecedores, e dizer que temos muito orgulho de tudo que foi feito até aqui.

Toda conquista deve ser comemorada e felizmente tivemos muitas durante o ano. Vamos nos 
cercar de otimismo e continuar a dar o nosso melhor. Juntos, venceremos as adversidades e
conquistaremos nossos objetivos, reforçando os valores e os princípios do cooperativismo. 

Que o próximo ano venha cheio de energia e felicidade! Um feliz Natal com Jesus e um
próspero Ano Novo para todos os nossos cooperados e seus familiares, bem como a todos os 

nossos colaboradores, fornecedores e amigos. 





Medidas para controle do carrapato em 
bovinos

ARTIGO DE OPINIÃO

Bianca Cupertino Magalhães
Coordenadora Técnica 

35 99851-9168
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O controle do carrapato dos bovi-
nos no Brasil tem como alvo ape-
nas uma espécie de carrapato, o 
carrapato-do-boi, Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus, endêmica 
em praticamente todo o territó-
rio nacional e que causa grandes 
prejuízos econômicos à cadeia 
produtiva de bovinos no Brasil. 

O controle ainda é realizado pre-
dominantemente com acaricidas, 
já no final da fase parasitária. 
Neste momento, a maior parte 
dos danos já se torna irreversível, 
embora exista um efeito positivo 
desse tratamento quanto ao im-
pacto em infestações posterio-
res.
Pensando na saúde dos bovinos, 
durante a hematofagia (hábito 
de se alimentar com sangue) os 
carrapatos podem transmitir pa-
tógenos pela saliva, imunomodu-
lando a resposta do hospedeiro. 
Entre outros, destaca-se a Triste-
za Parasitária Bovina - TPB (Ba-
besia bovis, Babesia bigemina e 
Anaplasma marginale). 

O uso de acaricidas é uma das 
ferramentas no processo de con-
trole. A ação resulta em menor 
custo e menor impacto no am-
biente, pela redução da quan-
tidade de acaricidas utilizados 
no controle deste ectoparasita. 
Temos uma definição de dois pe-
ríodos no ano determinados pela 
umidade do ar: de abril a setem-
bro o período de seca, e de outu-
bro a março o período das águas.

No início do período das chuvas 
o ciclo biológico se acelera e é 
possível perceber um aumen-
to significativo na população de 
carrapatos nos animais em com-
paração com aquela observada 
durante o período seco, justifi-
cando, assim, que seja iniciado o 
controle estratégico antes que a 
população de carrapato aumen-
te. 

Para organizar as ações, pre-
cisamos criar um cronograma 
estratégico. Escolher o produto 
adequado é o primeiro passo. O 
ideal seria realizar o teste deno-
minado bioensaio. Outro passo é 
aplicar o produto na época ade-
quada e iniciar o controle no final 
da época desfavorável ao carra-
pato no campo, quando existem 
baixas populações. 

O controle estratégico necessita 
de uma série de cinco tratamen-
tos com acaricida de contato, 
com intervalos de 21 dias. É im-
portante usar o produto confor-

me as indicações do fabricante, 
nas concentrações indicadas, 
e se atentar aos locais a serem 
aplicados nos animais de forma 
correta. É importante reduzir os 
carrapatos livres na pastagem 
e ter uma atenção especial aos 
animais mais propícios às infes-
tações. 

A Coopama conta com uma equi-
pe técnica veterinária para au-
xiliar os produtores pecuaristas 
nos desafios de sua produção, 
garantindo a saúde do rebanho 
e crescimento sustentável. Esta-
mos sempre a disposição de nos-
sos cooperados.



ARTIGO DE OPINIÃO

Importância do manejo dos ácaros, pragas 
secundárias da cultura da soja
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Caio Campos Dibo
Consultor Técnico de Vendas

35 9992-6704

A cultura da soja sofre riscos 
fitossanitários constantes, 
como competição de plantas 
daninhas e ataque de pragas 
e doenças. A ocorrência de 
ácaros se destaca, pois têm 
causado danos à cultura, ne-
cessitando uso do controle 
químico. Os ácaros são orga-
nismos minúsculos que se ali-
mentam das células da folha 
da soja, reduzindo a fotossín-
tese e a produção de energia 
pela planta, sendo que ata-
ques intensos podem reduzir a 
produção da lavoura. Eles são 
considerados pragas secundá-
rias da cultura, porém surtos 
populacionais destes têm sido 
frequentemente relatados em 
diferentes regiões produtoras.

O ácaro-verde (Mononychellus 
planki) é o ácaro mais frequen-
te em soja no Brasil, porém é 
menos agressivo que os de-
mais. É comumente encontra-
do em baixa densidade popu-
lacional, porém em períodos 
de estiagem na fase de enchi-
mento de grãos da soja podem 
ocorrer surtos populacionais 
da praga. Os sintomas do ata-
que do ácaro-verde são pontu-
ações claras (células mortas) 
ao longo de toda a superfície 
da folha, em ambos os lados, 
porém mais intensamente na 
sua face inferior. No início, o 
ataque se concentra próximo 
das nervuras, porém com o 

passar do tempo se distribui 
ao longo de toda a superfície 
da folha que apresenta colo-
ração acinzentada. Folhas de 
diferentes alturas da planta 
apresentam intensidade de 
ataque semelhante entre si. 
O ataque do ácaro-verde é 
bem distribuído na lavoura, 
ocorrendo grandes reboleiras 
de coloração acinzentada. 
Como a transição de áreas 
pouco atacadas para outras 
com ataque mais intenso é 
gradual, o início do desenvol-
vimento de reboleiras pode 
passar despercebido para o 
olho pouco treinado.

O ácaro-rajado (Tetranychus 
urticae), a segunda espécie 
mais frequente em soja no 
Brasil, e mais agressivo que 
o ácaro-verde. É notado em 
ataques intensos em soja, 
sendo favorecido pela es-
tiagem. Os sintomas do ata-
que na face inferior da folha 
são pontuações claras (cé-
lulas mortas) que evoluem 
rapidamente para manchas 
contínuas acinzentadas, cor-
respondentes à região de 
abrangência da colônia, de-
limitada pela sua teia, en-
quanto na face superior sur-
gem manchas amareladas. 
O ácaro-rajado, ao contrário 
do ácaro-verde, apresenta 
ataque bem concentrado em 
pequenas manchas na folha. 

Com o passar do tempo, no-
vas colônias são estabeleci-
das formando novos pontos 
de ataque na mesma folha. 
O ataque é desuniforme ao 
longo da planta e da lavoura, 
sendo que folhas de uma mes-
ma planta podem apresentar 
intensidades de ataques mui-
to diferentes. Na lavoura são 
notadas pequenas reboleiras 
com plantas intensamente 
atacadas, com aspecto amare-
lado, gerando forte contraste 
em relação ao entorno, o que 
facilita seu reconhecimento.

Atualmente, estamos passan-
do por uma condição de clima 
adequado para o desenvol-
vimento desta praga, apesar 
da cultura ainda não estar na 
fase ideal para que haja o seu 
ataque. Portanto, vamos ficar 
atentos para a identificação 
e o manejo correto do ácaro, 
lembrando que o uso inade-
quado de inseticidas e fungici-
das pode aumentar a intensi-
dade de ataque da praga.



ACONTECEU NA COOPAMA

Cashback Ipiranga, o novo Abastece Aí

O cooperado Coopama conta 
com mais uma vantagem. Agora o 
Abastece Aí se une ao Km de Van-
tagens, formando uma carteira di-
gital que amplia o poder de com-
pra dos clientes e a capacidade 

do posto de entregar benefícios. 
O novo produto traz novidades 
para os seus clientes pois além de 
abastecer os carros, também vai 
abastecer a vida das pessoas.

O que tem de novo?
Cashback: O abastecimento com 
acúmulo de Km continua. E no 
caso do resgate, ao invés de re-
ceber o desconto no ato, o cliente 
vai receber um cashback. Ou seja, 
ao pagar um abastecimento pelo 
aplicativo, o cliente vai receber 
de volta um percentual do valor 
pago, que fi cará como saldo na 

sua carteira digital. Esse é um in-
centivo para que ele volte ao pos-
to para poder utilizar esse saldo 
no próximo abastecimento.

Abastece Aí e Km de Vantagens 
juntos no mesmo app: Agora al-
gumas funcionalidades do Km de 
Vantagens estarão dentro do app 
Abastece Aí. Nele o cliente poderá 
saber os benefícios que tem aces-
so através do programa. Em breve 
todas as trocas de Km poderão 
ser feitas direto pelo aplicativo do 
Abastece Aí, sem precisar ter que 
acessar outro aplicativo.
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Coopama realiza o Planejamento
de Marketing 2021
O Planejamento Estratégico de Marketing é de fundamental importância para o sucesso da cooperativa. 
Mais uma vez, com o objetivo de guiar as ações da cooperativa no próximo ano, antever cenários e pro-
por soluções inteligentes, a Coopama criou o planejamento para o ano de 2021.

As diretrizes do planejamento de Marketing serão fundamentais para que os parceiros e cooperados 
alcancem excelentes resultados.

A Coopama agradece o apoio de cada um e de forma especial, aos parceiros que estiveram com a coo-
perativa durante todo o ano de 2020: GiroAGRO, Basf, Bayer, Microquimica Tradecorp, CP Mult, Terra de 
Cultivo, FMC, Mosaic, Syngenta, Café Brasil, Ducal, Ipiranga, Minasol, PoliNutri, Santa Izabel, UPL e Yara. 

Desejamos que a nova caminhada que se inicia em 2021 renda ainda mais frutos, e que esses frutos 
representem a promessa de dias ainda melhores para a cooperativa, cooperados e parceiros. Para que 
isso aconteça, apresentamos a relação dos nossos parceiros para o próximo ano. 

PARCEIROS COOPAMA 2021



/nutrisafras/nutricaodesafras /nutricaodesafras

Saiba mais em: www.nutricaodesafras.com.br

Só quem é referência mundial em nutrição
de safras pode oferecer uma linha tão completa.

LINHA
PERFORMANCE

Performance é o que você vai encontrar na linha 
da Mosaic Fertilizantes pensada exclusivamente 
para maior produtividade da sua lavoura. Ela inclui 
MicroEssentials®, com nitrogênio, fósforo e duas 
formas de enxofre, K-Mag®, com magnésio de alta 
solubilidade, e também Aspire®, que combina potássio 
e duas formas de boro num único grânulo. Cada 
produto da Linha Performance traz a combinação 
ideal para o sucesso da lavoura.

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

MG_0002_20AW_Anuncio_LinhaPerformance_19x12_AF1.indd   1 30/11/20   14:26
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ACONTECEU NA COOPAMA

Coopama é citada em três categorias 
no Top of Mind FUMESC 2020
O resultado da pesquisa Top Of Mind 
FUMESC 2020 foi divulgado no fi m do 
mês de novembro, e a Coopama foi 
citada em três categorias. O projeto, 
sob a Coordenação do Prof. Clayton 
Magalhães Nery, foi desenvolvido pelos 
alunos da Faculdade de Administração. 
O trabalho apontou as marcas 
que mais brilharam na mente dos 
machadenses em 2020, e a Coopama foi 
contemplada nas seguintes categorias:

1º Lugar: Eng. Agrônomo: Breno Salles
2º lugar: Postos de Combustíveis
3º lugar: Corretores de Cafés



COOPAMA ESTEVE PRESENTE
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Entre os dias 24 e 26 de novembro, a Coopama 
participou da 3º edição do ENCA – Encontro 
Nacional das Cooperativas Agropecuárias.  O 
evento reuniu as principais cooperativas do 
país, além de palestrantes renomados, que 
abrilhantaram ainda mais o evento, como o 
fi lósofo e professor Mário Sérgio Cortella, o 
jornalista e professor Clóvis de Barros Filho, 
o jornalista Alexandre Garcia, entre outros. O 
evento também contou com a participação do 
nosso presidente, Dr. João Emygdio. Nos três dias 
de evento, aconteceram três fóruns especiais 
recheados de palestras, que abordaram temas 
como: o atual cenário político e econômico, a 
ansiedade e os impactos na produtividade, e o 
profi ssional do futuro. O evento também contou 

Coopama participa de Encontro Nacional 
de Cooperativas Agropecuárias

com uma palestra do Coordenador do Centro de 
Agronegócios da FGV, Roberto Rodrigues, amplo 
defensor do cooperativismo no Brasil, que falou 
sobre a nova geração de cooperados. 

A Coopama participou do evento World Coop Management - WCM 2020, o mais importante 
congresso de liderança e estratégia do cooperativismo brasileiro. Realizado em Belo Horizonte 
desde 2015, o Congresso Internacional World Coop Management é hoje uma referência no Setor 
Cooperativo. É o mais importante encontro de presidentes e dirigentes do setor, onde o público 
interage com os principais Players do mercado, aumentando seu networking, conhecimento e 
promovendo oportunidades de negócios. A Coopama esteve presente em apoio ao evento, com um 
estande virtual. Além disso, o assessor de estratégia da Coopama, Wellington Espanha, palestrou 
sobre o cooperativismo como modelo de gestão no agronegócio. Ainda participaram do evento 
alguns colaboradores, Diretoria Executiva e Conselheiros.

Coopama participa do mais importante 
evento de liderança e estratégia do
cooperativismo





Coopama promove capacitação de cooperados 
e colaboradores
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Entre os dias 10, 13 e 17 a 20 de no-
vembro, o Senar realizou o Curso 
de Operador de Empilhadeira, para 
duas turmas, em parceria com a 
Coopama. Participaram do treina-
mento os colaboradores da Coopa-
ma e da Terra de Cultivo. 

Ainda em parceria com o Senar, ou-
tro treinamento foi realizado entre 
os dias 30 de novembro e 4 de de-
zembro, em duas turmas. O curso 
ofertado foi de Higiene do Lar. Fo-
ram abordados procedimentos de 
limpeza em paredes, pisos, mobi-
liário, entre outros. Também foram 
ensinadas técnicas de higienização 
do banheiro e da cozinha, cuidados 
com equipamentos e utensílios da 
área de serviços, além de redução 
de custos com material de limpeza.

UNIVERSIDADE COOPAMA

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35 3295-0155

e colaboradores
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Juntos, cooperativa e cooperados,  fomos 
a força do agronegócio em 2020

Que o ano de 2020 foi difícil todos já sabem. Foi 
um ano desafi ador em diversos sentidos. A pan-
demia do novo coronavírus impôs uma série de 
adversidades, e tivemos que nos adaptar. O dis-
tanciamento social passou a ser uma necessida-
de, e fomos obrigados a nos reinventar, aprender 
novas práticas e nos adaptar à nova realidade. 

Apesar disso tudo, tivemos um ano excelente na Co-
opama, o melhor da história da cooperativa. Nossos 
cooperados conseguiram passar por esse momento 
colhendo bons frutos, e tudo isso se deve ao espí-
rito cooperativista. Passamos por tudo isso juntos, 
e vamos continuar assim, para alcançar resultados 
ainda melhores. Abaixo separamos o relato de al-
guns cooperados, que representam a Coopama. 

Sebastião Beline é produtor rural no municí-
pio de Paraguaçu, e trabalha com café, soja e 
gado de leite.  Ele é cooperado há mais de vin-
te anos e conta com a assessoria técnica da Co-
opama para desenvolver melhor o seu negócio:
 “Acho muito prático trabalhar com a Coopama. Es-
tou no município de Paraguaçu, a 14 km da Loja de 
Elói Mendes e a aproximadamente 40km da matriz 
em Machado. A cooperativa tem um corpo de agrô-
nomos para nos dar uma assistência muito bem di-
recionada, cada técnico com um segmento. Um de 
soja, um de sementes, um de ração, o que é muito 

interessante, fi ca muito profi ssional. Esse ano de 
2020, apesar da pandemia, foi um ano positivo, con-
seguimos fazer uma colheita muito boa! Fizemos um 
plantio um pouco atrasado da soja essa semana, e 
espero que 2021 possa contar novamente com a Co-
opama para alcançar o mesmo sucesso. Conto com 
a Coopama e com Deus, para que a gente tenha um 
clima muito bom para o desenvolvimento da lavou-
ra. No mais, estou muito satisfeito com o trabalho 
desempenhado, e com a parceria da Coopama”.

Vanderson Caliari Alves é produtor de café no mu-
nicípio de Poço Fundo. A família dele é cooperada 
há mais de 40 anos. Para Vanderson, o crescimen-
to da fazenda, desde a época do pai dele até hoje, 
acompanha o crescimento da própria Cooperativa:
“Hoje não penso o meu negócio sem a Coopama. Sou 
um produtor que compra tudo na Coopama, desde 
o combustível até os insumos, fertilizantes e qual-
quer produto agrícola. Eu nem faço mais cotação 
fora da cooperativa. Tudo que eu preciso hoje eu te-
nho em mãos. A cooperativa é de suma importância. 
A negociação é excelente, consigo comprar veículos, 
faço trocas, negocio prazo. Tudo é sempre negociá-
vel. Eu nunca escutei um não. Sinto que a Coopama 
realmente cuida do cooperado. Somos muito bem 
atendidos. A parte agronômica é muito boa, o aten-
dimento que fazem para mim na fazenda é muito 
importante, e garante o sucesso econômico do meu 

Sebastião Beline Vanderson C. Alves Josoel B. Martins Antônio dos Santos
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NovidadeNovidade
AQUI TEM

A Coopama está com mais uma novidade 
para seus cooperados, visando facilitar a 

vida do produtor rural e aumentar a 
sua produtividade no campo. 

Agora comercializamos 
Tratores Landini.

Mais informações: 
35.3295-0132

negócio. Hoje não consigo falar mal da Coopama, é 
de fato uma parceira. O ano de 2020, que tinha tudo 
para ser complicado, foi um ano muito bom, muito 
gratificante, e a Coopama está presente nesse re-
sultado. A expectativa para o próximo ano é de evo-
lução, e a tendência é de crescimento, e tenho certe-
za que vou poder contar com a Coopama para isso”. 

Já para o cooperado Josoel Batista Martins, pro-
dutor de café em Turvolândia, a Coopama está de 
parabéns pela assistência que oferece aos coope-
rados, uma verdadeira parceria que representa a 
diferença entre o sucesso e o fracasso do negócio: 
“Olha, a Coopama é nota mil! Favorece muito os 
cooperados. Os funcionários são muito compe-
tentes, e acabam se tornando nossos amigos, de 
coração. A relação da Coopama com o produtor 
rural vai além da relação comercial. É uma parce-
ria de verdade, é uma amiga que temos no campo. 
O ano de 2020 foi muito bom para nós, produto-
res rurais, e a expectativa é de que 2021 seja ain-
da melhor, sempre com a Coopama ao nosso lado.”  

Antônio dos Santos Roberto é produtor de café 

e de milho em Ouro Fino, cooperado da Coopa-
ma há 3 meses.  Antônio destaca que mesmo sen-
do cooperado a pouco tempo, já percebeu que 
a Coopama faz a diferença na vida do produtor: 
“Tenho pouco tempo de cooperativa, mas já per-
cebi que a Coopama realmente faz a diferença. A 
assistência técnica é de altíssimo nível, além de 
ser muito amigável. O Mateus, que nos atende aqui 
na fazenda, é uma ótima pessoa, e tem me aju-
dado bastante. O ano de 2020 foi muito bom pra 
gente. Conseguimos um bom preço tanto no milho 
quanto no café, e a expetativa é de que 2021 seja 
ainda melhor, com o auxílio da Coopama. Já esta-
mos trabalhando para o ano que vem, com toda a 
assistência e toda a ajuda possível da Coopama”.  

Dessa forma, com esses depoimentos, a Coopama 
reforça que está lado a lado com o produtor rural, 
trabalhando incansavelmente para o desenvolvi-
mento do campo. O ano de 2020 se encerra com os 
desafios superados e os bons resultados colhidos. 
Fica agora, a esperança de 2021 seja ainda melhor, 
fortalecendo os valores do cooperativismo, na cer-
teza de que juntos, somos a força do agronegócio.
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A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:

ASSOCIADO MUNICÍPIO
Divisa Nova 
Paraguaçu
Alfenas
Alfenas 
Elói Mendes
Elói Mendes
Elói Mendes
Elói Mendes
Elói Mendes
Elói Mendes
Elói Mendes
Elói Mendes
Campestre
Machado
Poços de Caldas
Poço Fundo
Campestre
Machado
Luis Eduardo Magalhães
Luis Eduardo Magalhães
Machado
Poço Fundo
Machado
Machado
Carvalhópolis
Carvalhópolis
Paraguaçu
Botelhos
Campestre
Paraguaçu
Turvolândia
Borrazopolis/PR
Poço Fundo
Divisa Nova 
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Pouso Alegre
Silvianópolis
Pedralva
Campestre
Ouro Fino
Machado
Turvolândia
Inconfi dentes
Paraguaçu
Alfenas
Carmo de Minas
Machado 

Fazenda São Miguel Agrop. Ltda
Darci Pereira Henrique
Eder João Paulo Pereira
Regis Munhoz Alves de Ávila 
Aluísio Teixeira Carvalho
Donizetti de Fátima S. Filho
Eduardo Bernardes da Silva
Elton Pereira Lelo
Jacqueline Aparecida Silva
Joaquim Clenilton Luciano
Jorge Luiz Maiolini
Lúcio Bernardes Bueno
Carlos Roberto Franco
André Luiz dos Reis Fagundes
Elena Ferreira de Oliveira
Elias Muniz de Souza
Fabiano José do Lago
Irene Trindade Costa Pinto
José Gilberto Vieira Frare
Julio Cesar Vieira Frare
Lucas D. da Silva Carvalho
Luciano Nogueira Guerreiro
Luciano Pinto
Marcia Goreti Soares Baccoli
Marcos Vinicius de Paiva
Maria Imaculada da Silva
Neuza Maria de Carvalho
Ricardo Luis Pomarico Barbosa
Rodrigo de Faria Franco
Rodrigo Pinto de Menezes
Sirlene Meloto dos Santos
Sylvio Simioni Junior
Tiago Corsini Begale
Vitor Aprígio da Silva
Ademir Gumercindo Resende
Alessandro de Oliveira
Almir Rogério de Melo
Amir Ferreira de Araújo
Auler Roberto da Silva Pereira
Denise Evangelista Carlos
José Sebastião Mota Fernandes
Luciano Franco Zenun
Luis Carlos Fernandes
Maria do R. Bastos Codignole
Marilia Marques de Carvalho
Mariza Aparecida Brandão
Paulo Sergio Leite
Pedro Inácio de Paiva Prado
Roberto Ferreira Braga
Silvio Scalco Pereira
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ASSOCIADO MUNICÍPIO
Cachoeira de Minas
Machado
Elói Mendes
Elói Mendes
Poço Fundo
Carmo do Rio Claro
Elói Mendes
Elói Mendes
Machado
Machado
Turvolândia
Machado
Poço Fundo
Silvianópolis e PF
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Poço Fundo
Pedralva
São S. Bela Vista
Silvianópolis 
Jacutinga
Pedralva
Cambuí
Turvolândia
Turvolândia
Silvianópolis
Turvolândia

Valdeir Expedito da Silva
Jessé Alves Campos Junior
Ana Maria Ferreira Reis
José Joaquim Xavier
Gilmar Donizete da Silva
Mauricio V. Gouthier de Vilhena
Marina Moreira Mendes
Vera Lúcia Mendes Passos
Celso Begali Caliari
Daniel Donizete Gonçalves
Gustavo Molina Santos
Luciane C. Fernandes Martins
Erica Cristina da Silva Tavares
Fabricio Cesar de Lima
Francisco E. do Carmo Fernandes
João Ademilson de Oliveira
Joaquim Teodoro Tavares Neto
José Adilson Pereira
José Murilo Tavares
Juliano Batista Gonçalves
Luiz Jales Pereira
Aparecido Pereira da Costa
Ivonilton Sancho Paiva
José Donizeti Vilhena
Orlando de Andrade Crochiquia
Rosiane de Alencar
Sebastião A. do Nascimento
Eloir José de Oliveira
Jorge Luiz Di Chiacchio
Maria Silvana Beraldo
Silvio Carvalho Domingues

TurvolândiaJorge Luiz Di Chiacchio

TurvolândiaSilvio Carvalho Domingues

Pensando nos valores do cooperativismo e no melhor para o cooperado, a Coopama fez a 
revisão do Planejamento Estratégico,  fortalecendo nossa missão, visão e valores:

Missão: Através do Cooperativismo, gerar produtividade e rentabilidade aos associados.

Visão: Ser a melhor Solução no Agronegócio

Valores: 
• Respeito aos Princípios Cooperativistas;
• Excelência nos Relacionamentos;
• Compromisso com a Qualidade, Objetivos e Resultados;
• Responsabilidade Socioambiental;
• Evolução Constante.

Revisão do Planejamento Estratégico
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