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PALAVRA DA DIRETORIA

Senhores cooperados,

Estamos nos preparando para 
encerrar um ano de extrema 
importância para nosso Brasil. 
Ano que se iniciou o governo 
que o povo escolheu para mudar 
os nossos rumos. O Presidente 
eleito tem encontrado grandes 
difi culdades, tamanho o desacerto 
implantado nos últimos anos. Mas, 
vem contornando as difi culdades 
sempre atento ao equilíbrio 
socioambiental e com certeza, 
colocará o Brasil no patamar de 
onde nunca deveríamos ter saído.  

Nós do Sistema Agro necessitamos 
muito dessas tomadas de posições e 
apoio às nossas causas. Precisamos 
das reformas da Previdência e 
Tributária com urgência para dar 
governabilidade ao país.  É um 
ano de frustração na safra do café 
e ele insiste em não ter preços 
satisfatórios. Ano de grandes 
difi culdades para as cooperativas e 
a Coopama não é exceção. 

No entanto, nossos cooperados 
estão sendo fi éis e caminham 
ao nosso lado em busca de bons 
resultados, apesar da insegurança 
que os poderes constituídos nos 
trazem. Estamos passando por 
difi culdades de gestão nas lojas, 
devido a transição para um novo 
Sistema de Informática, o qual 
nos orienta quanto ao volume 
e distribuição de estoque. E 
estamos também, agilizando para 
gerar menores transtornos aos 
cooperados e diminuir a falta de 
mercadorias. 

Em meio a tudo isso, a Coopama 
foi mais uma vez reconhecida 
nacionalmente como Excelência 
em Gestão pela Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB) e 
Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ). Uma premiação que 
ocorre a cada dois anos e que 
demonstra a segurança, qualidade 
e transparência da gestão que 
aplicamos na Coopama. 

Gestão esta, feita com austeridade, 
que contribui de forma grandiosa 
para que continuemos a ser uma 
cooperativa segura e que cresce a 
olhos vistos, fazendo do cooperado 
o seu foco principal. 

A Coopama é a única cooperativa 
mineira do ramo Agro que foi 
premiada em todas as quatro 
edições do PDGC. A nível de 
Brasil somente a C. Vale, uma 
grande Agroindústria do Paraná, 
faz companhia à Coopama. 

Mais que alegria, essa 
premiação nos traz ainda mais 
responsabilidades, pelo fato de nos 
tornarmos referência nacional. 

Cooperados, nós cuidamos de 
nossa cooperativa assim como 
deve ser cuidada uma grande 
empresa. E vocês, são nossa grande 
força nessa caminhada!  

Dr. João Emygdio
Diretor Presidente
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Mais uma vez, a Coopama colhe os 
frutos de um trabalho feito em prol 
do cooperativismo, que reforça a 
importância e as transformações 
que este movimento é capaz de 
promover como um todo.

No dia 8 de outubro, a Cooperativa 
Agrária de Machado participou 
do Prêmio SomosCoop Excelência 
em Gestão – Ciclo 2019, realizado 
em Brasília-DF e foi reconhecida 
pela quarta vez consecutiva na 
premiação. 

“Ser novamente reconhecida como 
Excelência em Gestão, é motivo de 
grande orgulho e satisfação para 
nós diretores e colaboradores 
da Coopama. Principalmente, 
por ser a nossa cooperativa, a 
única agropecuária de Minas a 
ser contemplada em todas as 
edições do PDGC”, ressalta o Diretor 
Presidente da Coopama, Dr. João 
Emygdio. 

A Coopama se destacou no quesito 
“Primeiros Passos para a Excelência” 
com o recebimento da faixa 
bronze, classificação aplicável às 
cooperativas que estão em estágio 
inicial de um programa de melhoria 
da gestão.

“Esse é um prêmio que aumenta 
ainda mais a responsabilidade 
da Coopama, por torná-la uma 
referência nacional. Entretanto, 
é uma conquista que fortalece 
e demonstra o compromisso e 
responsabilidade em ser cada vez 
melhor aos seus cooperados”, 
finaliza Dr. João Emygdio. 

Para este ciclo, o prêmio foi dirigido 
às cooperativas singulares e às 
cooperativas de 2º grau (centrais ou 
federações), independente do porte 
ou ramo de atuação, registradas e 
regulares junto à Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) e ao 
Sescoop.

Dentre as 56 cooperativas premiadas 
no evento, Minas Gerais destacou-se 
com 28 cooperativas reconhecidas. 
Um resultado que mostra a forte 
presença do cooperativismo no 
Estado.

“Recebemos esse prêmio com 
muito orgulho, pois estamos em 
um seleto grupo de cooperativas 
com as melhores gestões do país. 
Essa conquista se deu graças a 
participação de nossos cooperados 
no dia a dia da Coopama, ao 
empenho de todos os nossos 
colaboradores e também a uma 
gestão séria e compromissada da 
diretoria.”, ressalta Sandro Oliveira, 
Diretor Financeiro da Coopama.

Esse reconhecimento da Coopama 
mostra que o caminho que está 
sendo trilhado tem revelado 
resultados significativos e é a porta 
de entrada para alcançar ainda mais 
sucesso e trazer grandes melhorias. 

Para o Diretor Administrativo 
da Coopama, Fernando Caixeta, 
“o prêmio é a prova de que a 
nossa cooperativa busca através 
de processos bem definidos, a 
excelência da gestão em atividades 
do dia-a-dia. Uma conquista que 
é possível graças à nossa equipe 
de colaboradores altamente 
capacitados e motivados, que 
garantem a fiel execução de todos 
esses processos.”

Tudo isso reflete um trabalho sério 
desenvolvido todos os anos pela 
família Coopama. Essa vitória é de 
todos os cooperados, colaboradores 
e fornecedores! 



DESTAQUES
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Prêmio SomosCoop
Excelência em Gestão 
O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, promovido 
bienalmente, consiste no reconhecimento nacional 
concedido pelo Sescoop às cooperativas que promovem 
o aumento da qualidade e competitividade do 
cooperativismo por meio da manutenção da identidade 
cooperativista, de boas práticas de governança e gestão 
e da geração de valor para as partes interessadas por 
meio de seu bom desempenho.

O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, promovido 
bienalmente, consiste no reconhecimento nacional 
concedido pelo Sescoop às cooperativas que promovem 
o aumento da qualidade e competitividade do 
cooperativismo por meio da manutenção da identidade 
cooperativista, de boas práticas de governança e gestão 
e da geração de valor para as partes interessadas por 



DESTAQUES

Preocupação com os animais e
facilidade aos cooperados
Os Médicos Veterinários são profi ssionais que possuem grande importân-
cia no desenvolvimento econômico e social do Brasil, já que esse é um 
trabalho que envolve não só os cuidados com a saúde e o bem-estar dos 
animais, mas também, a preservação da saúde pública, a produção de ali-
mentos saudáveis e as atividades voltadas para garantir a sustentabili-
dade ambiental.

Oferecer assistência de qualidade, seja ela no campo ou nas demais ativida-
des do dia a dia na vida do produtor rural, é uma das tarefas que a Coopama 
sempre busca para atender, facilitar e gerar mais satisfação aos seus coope-
rados. 

Uma das preocupações e cuidados que os produtores que trabalham com 
a pecuária devem ter, é com a saúde dos animais. Para isso, contar com 
uma boa assistência veterinária é indispensável em diversas situações. 

A Coopama é conveniada a Médicos Veteriná-
rios, que estão sempre à disposição de seus coo-
perados. Para marcar atendimento, entre em contato 
com: 

Raphael Ianuzzi (35) 9.8848-8897 | (35) 9.9852-6964
Luiz Milan (35) 9.9886-0333 | (35) 9.8711-1043

Se você é um profi ssional da área e deseja se conveniar à 
Coopama, basta contatar o Assessor Veterinário da cooperativa,
Everton Shimitd (35) 9.9709-6076.
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Polinutri e Coopama
uma parceria baseada 

em qualidade e resultados

polinutri.com.br



Controle de pragas e doenças a tempo e hora
Ao longo do ano agrícola, o cafeeiro necessita de muitos 
cuidados para produzir em abundância e garantir a 
boa qualidade do produto. Inúmeras operações devem 
ocorrer para que o objetivo maior, que deve ser a 
sustentabilidade do produtor, seja alcançado.  

O trabalho deve ser feito de maneira correta, começando 
pela análise de solo, calagem, nutrição, controle de 
ervas invasoras e com o controle de pragas e doenças. 
Tão importante quanto executar essas práticas é, sem 
sombra de dúvidas, praticá-las no momento certo.

Dentre as doenças do cafeeiro, aquela que necessita 
de atenção especial é a ferrugem alaranjada das 
folhas (Hemileia vastatrix), doença que leva a perdas 
expressivas de produtividade e pode devastar 
plantações inteiras.

Trabalhos publicados por inúmeros autores 
demonstram sem dúvidas, que para a região do Sul 
de Minas há perdas superiores a 25% da produção, 
ou seja, perde-se uma safra em cada quatro, caso o 
controle não seja feito.

Estamos atravessando o mês de novembro, um período 
ideal para a aplicação dos fungicidas de solo e que 
de forma geral, é feito juntamente com um inseticida 
visando, no caso do Sul de Minas, principalmente o 
controle das várias espécies de cigarras que infestam 
as lavouras de café. 

Da mesma forma o período compreendido entre 
a segunda quinzena de novembro e o início de 
dezembro, é a época ideal para a primeira aplicação 
de defensivos via foliar, que são recomendados para o 
controle da ferrugem. No mercado é possível encontrar 
uma grande variedade de produtos utilizados para 
este fi m.

Não se pode esquecer que é nesta época, que a broca 
dos frutos do cafeeiro (Hypothenemus Hampei) deve 
ser monitorada, para que os produtores identifi quem 
a necessidade ou não da utilização de defensivos 
específi cos para o seu controle. 

É importante que os defensivos agrícolas sejam 
utilizados com cuidado e racionalidade, visando 
sempre o melhor controle e evitando rigorosamente 
a contaminação tanto do meio ambiente como 
fundamentalmente, a das pessoas envolvidas no 
processo. 

A  regulagem dos equipamentos, o treinamento 
exaustivo da mão de obra, o uso correto de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e a 
utilização somente de produtos registrados para a 
cultura, com dose exata e horários da aplicação, são os 
fatores que contribuem para que o trabalho obtenha o 
sucesso esperado.

Para a utilização de defensivos agrícolas é de grande 
importância que o cooperado consulte um Engenheiro 
Agrônomo, para que o mesmo possa orientá-lo 
da melhor forma. O Departamento Agronômico da 
Coopama oferece todo esse aparato, com profi ssionais 
altamente capacitados para prestarem essa 
consultoria. 

Não deixe de procurar um de nossos Engenheiros 
Agrônomos para te auxiliar!

José Pinheiro Lourenço
Engenheiro Agrônomo

CREA 34831
(35) 9.8811-0652

ARTIGO DE OPINIÃO
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Em busca de soluções para os seus cooperados e 
clientes, a Coopama Nutrição Animal observou a 
necessidade de aumentar o seu leque de produtos. 
Para isso, disponibilizou novas linhas nutricionais 
para bovinos, equinos, peixes e pet.

Conheça os novos produtos: 

COOPAMA MILK BABY: Ração peletizada indicada 
para bezerros até o 4º mês de idade. Possui 
virginiamicina que é um modulador microbiano 
promotor do crescimento e melhorador da eficiência 
alimentar. Esse produto, associado com um bom 
manejo, favorece o ganho de peso e a desmama 
precoce com peso em torno de 300 kg.

COOPAMA ALTO GRÃO: Concentrado peletizado 
com 32% de proteína bruta. Proporciona ganho de 
peso (1,5 a 2,0 kg/dia) e rendimento de carcaça, 
produzindo carcaças padronizadas e precoces em 
vários ciclos durante o ano. Produto de manejo 
facilitado com baixo custo operacional, dispensa 
estruturas básicas de um confinamento tradicional. 
Possui ureia, que estimula a produção de proteína 
microbiana e virginiamicina, que melhora a 
eficiência alimentar.

COOPAMA HORSE SELECT: Esta linha é composta por 
alimentos balanceados para a nutrição de cavalos 
de recreação e lazer, contendo 12 ou 15% de proteína 
bruta e adição de minerais e vitaminas para melhor 
manutenção e bem-estar dos cavalos. Associado ao 
fornecimento de uma forragem de qualidade, esse 
produto dispensa a adição de outros grãos, como 
aveia ou suplementos.

COOPAMA FISH 28%: Alimento completo 
balanceado com 28% de proteína bruta indicado 
para manutenção de peixes tropicais onívoros, 
cultivados tanto em tanques escavados quanto em 
tanques rede. Produto extrusado enriquecido com 
vitaminas A, D, E, K, C e B (complexo) e minerais, 
constituído por ingredientes selecionados de alta 
digestibilidade, como a farinha de sangue e de 
vísceras. A adição de óleo é realizada em sistema 
de alta pressão garantindo a infiltração do óleo no 

Soluções Coopama Nutrição Animal
ARTIGO DE OPINIÃO

interior do kibble e possibilitando maior tempo de 
flutuação. Disponível nas granulometrias de 4 a 6 
mm, 6 a 8 mm e 8 a 10 mm.

COOPAMA FISH 32%: Alimento completo balanceado 
com 32% de proteína bruta indicado para engorda 
de peixes tropicais onívoros, cultivados tanto 
em tanques escavados quanto em tanques rede. 
Produto extrusado enriquecido com vitaminas A, D, 
E, K, C e B (complexo) e minerais, constituído por 
ingredientes selecionados de alta digestibilidade, 
como a farinha de sangue e de vísceras. A adição 
de óleo é realizada em sistema de alta pressão 
garantindo a infiltração do óleo no interior do 
kibble e possibilitando maior tempo de flutuação. 
Disponível nas granulometrias de 4 a 6 mm, 6 a 8 
mm e 8 a 10 mm.

COOPAMA DOG: Alimento completo balanceado com 
20% de proteína bruta enriquecido com vitaminas 
e sais minerais indicado para cães adultos. É um 
produto versátil visto que, atende as exigências 
nutricionais de todas as raças de cães. Possui 
ingredientes selecionados e de alta digestibilidade 
como a farinha de carne e de vísceras de aves. A 
adição de óleo é realizada em sistema de alta 
pressão, garantindo sua infiltração no interior do 
kibble, otimizando o consumo e aproveitamento 
dos nutrientes.

Com essa grande variedade de rações para animais 
de pequeno, médio e grande porte, a Coopama se 
preocupa em oferecer o melhor e atender a todos 
os seus cooperados. 

Visite a Fábrica de Rações e venha conhecer as 
novas linhas de produtos Coopama. 

Caroliny D’Eleutério Dias
Coordenadora Técnica 

CRMV 9774
(35) 3295-0257
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Coopama realiza evento de Planejamento 
Estratégico de Marketing para o ano de 2020
Com um formato diferente para 
apresentar os grandes resultados 
alcançados no ano de 2019 e os no-
vos caminhos a serem trilhados em 
2020, a Coopama realizou no dia 23 
de outubro, seu evento de Planeja-
mento Estratégico de Marketing.

Realizado no cinema do SerraSul 
Shopping, em Pouso Alegre o evento 
reuniu parceiros de marketing, for-
necedores, conselheiros, colabora-
dores e Diretoria da Coopama, além 
de ser marcado com a presença de 
grandes nomes do agronegócio. 

O Planejamento Estratégico de 
Marketing é um importante evento 
preparado anualmente pela coope-
rativa, que tem como objetivo guiar 
as ações estratégicas de marketing 
que serão fundamentais para que 

os parceiros de marketing alcancem 
excelentes resultados.

Dr. João Emygdio Gonçalves, Diretor 
Presidente da Coopama foi quem 
fez a abertura dando boas-vindas 
aos presentes e agradecendo a pre-
sença de cada um. Na sequência, foi 
a vez do Diretor Financeiro, Sandro 
Oliveira e Diretor Administrativo, 
Fernando Caixeta se pronunciarem.

O evento foi apresentado por Wellin-
gton Espanha, da WEspanha Marke-
ting Estratégico, que é a empresa 
responsável pela comunicação e 
marketing da cooperativa. 

Para encerrar o encontro, os pre-
sentes foram convidados a assistir o 
fi lme Avant Primière e conhecer os 
projetos da Coopama para 2020.

Em seguida, os parceiros tiveram a 
oportunidade de realizar as nego-
ciações das cotas. 

A Coopama agradece a presença de 
cada um e de forma especial, aos 
parceiros que estiveram com ela 
durante o ano de 2019:  Agrobras, 
FMC, Giro, Basf, Microquimica, Bayer, 
Mosaic, Terra de Cultivo, Ducal, Fer-
tipar, Herder, Minasol, Multfertilizan-
tes, Palini Alves, Polinutri, Syngenta 
e Yara.

A essa nova caminhada que irá ini-
ciar em 2020, o desejo é que os fru-
tos possam ser colhidos de forma 
muito promissora e que todos nós 
possamos continuar crescendo e 
trazendo os melhores resultados ao 
agronegócio.  as ações estratégicas de marketing 

que serão fundamentais para que 
fi lme Avant Primière e conhecer os 
projetos da Coopama para 2020.

agronegócio.  

ACONTECEU NA COOPAMA



Evento: Circuito de Palestras Nutrição Animal 
Data: 18 de setembro 
Local: Unidade Coopama Elói Mendes 
Tema: “Importância da Nutrição para Aumentar Sólidos no Leite”
– Beatriz Venturelli 

PoliNutri
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Capacitação para Cooperados
Aprimorar e buscar novos conhecimentos tem feito grande diferença na vida profi ssional das pessoas. As em-
presas que se preocupam com aqueles que estão envolvidos em seu meio e investem em uma política de capa-
citação e desenvolvimento, têm se destacado cada vez mais. 

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

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

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 o mês de setembro foram realizadas palestras com os seguintes parceiros: 

Evento: Circuito de Palestras Nutrição Animal 
Data: 17 de outubro 
Local: Class Hotel - Alfenas/MG 
Tema: “Manejo Reprodutivo e Nutricional visando Confi namento de
Animais Precoce e Super Precoce” – Jean Carlos de Freitas de Carvalho  

PoliNutri

Data: 22 de setembro
Local: Bar do Beijo – Turvolândia/MG
Tema: “Conceitos de Nutrição na Agricultura” – André Terra

NutriSafra
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Capacitação para colaboradores e conselheiros
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, durante os meses de setembro e outubro, os colaboradores, conselheiros e diretores participa-
ram do seguinte evento: 

Data: 30 de setembro a 1º de outubro
Local: Expominas
Belo Horizonte-MG
Tema: “Marketing e Geração de Valor”
Participantes: Diretores Fernando e Sandro, Conselheiros Luiz Fernando, Neuza, Luiz Alberto e Colabora-
dores David, Flávio, Felipe, Denilson, Perácio, Willian, Aloísio Adriana, Aline e Marcela.

World Coop Management 2019

UNIVERSIDADE COOPAMAUNIVERSIDADE COOPAMA

Nós
queremos

ouvir
te

Amigo cooperado,

você tem alguma ideia, sugestão

ou deseja falar com a Coopama?

ligue: 35 3295-0155



VISITAS RECEBIDAS

Sistema Ocemg visita Coopama para
devolutiva do GDA 

No dia 26 de setembro, a Coopama recebeu a visita de 
José Fidélis, analista da Gerência de Desenvolvimento 
e Monitoramento de Cooperativas do Sistema Ocemg, 
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Conquista do primeiro prêmio: frutos da
dedicação e amor pelo café 

para a apresentação dos resultados do Programa 
de Acompanhamento Econômico e Financeiro das 
Cooperativas (GDA).

O Programa de Acompanhamento Financeiro de 
Cooperativas (GDA), foi implementado em 2016 
nas cooperativas mineiras e começou pelo ramo 
agropecuário. 

A ferramenta viabiliza um monitoramento sistemático 
dos principais indicadores de desempenho 
econômico-fi nanceiro do segmento. Isto permite que 
as informações de balanço sejam transformadas em 
dados gerenciais, dando mais transparência para a 
gestão e um melhor acompanhamento através dos 
relatórios gerados pelo sistema.

A Coopama agradece a visita do Sistema Ocemg e 
acredita que esses indicadores são fundamentais 
para nortear o caminho da cooperativa e contribuir 
com os pontos que precisam ser melhorados.

ESPAÇO COOPERATIVISTA

Foi em 2012, que a Cooperativa 
Central de Cafeicultores e Agro-
pecuaristas de Minas Gerais 
(COCCAMIG) lançou seu primei-
ro Concurso de Cafés Especiais, 
antes conhecido como Concur-
so de Qualidade de Café.

Destinado aos cafeicultores as-
sociados, o principal objetivo 
do evento sempre foi incenti-
var a produção de cafés finos 

Marília Batagini (esposa), Márcio Batagini (cooperado), Mário Batagini (pai) 
e Maria Aparecida Batagini (mãe).

Dr. João Emygdio, José Fidélis e Fernando Caixeta
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e especiais nas regiões de atu-
ação da COCCAMIG. Em sua 8ª 
edição, a cerimônia de premia-
ção foi realizada no dia 21 de 
setembro, em Varginha/MG. 

Dentre os 30 finalistas do con-
curso na categoria Natural, es-
tavam os cooperados da Coo-
pama Márcio Reule Batagini, 
Antônio Marques de Lima e Ma-
rio César Borges. Dos três fina-
listas da Coopama, dois deles 
ficaram entre os 10 primeiros 
colocados.  

Márcio Reule Batagini, foi quem 
ganhou o 4º lugar com a pontu-
ação de 85,03. Natural de Poço 
Fundo, entrou como cooperado 
em 2014, um ano após a Coo-
pama abrir sua filial na cidade. 

Para ele, a participação no 
evento da COCCAMIG e a clas-
sificação de seu café foi algo 
inesperado. “Depositei meu 
café na Coopama, os degusta-
dores disseram que era muito 
bom e mandaram para o con-
curso. Para a minha surpresa, 
fui classificado e ganhei em 
4º lugar na categoria Natural”, 
ressalta Márcio. 

Esse foi o primeiro prêmio do 
cooperado, que enxerga a con-
quista como um grande incen-
tivo para desenvolver um tra-
balho cada vez melhor. Para 
ele, todo apoio que recebe da 
cooperativa e dos agrônomos 
é o que faz grande diferença e 
torna possível alcançar resul-
tados como este. 

“Meu pai fala que ser produ-
tor de café não é simplesmen-
te dar uma volta pela lavoura 
e plantar o café, é preciso ter 
amor. Tudo o que sei hoje, foi 
meu pai que me ensinou. Des-
de pequeno sempre esteve ao 
meu lado, me ensinando a cui-
dar da lavoura e a amar o que 
faço”, finaliza Márcio.

Já Antônio Marques de Lima, 
também da região de Poço Fun-
do foi classificado em 7º lugar 
com 84 pontos. Cooperado da 
Coopama há dois anos, o pro-
dutor herdou parte da Fazenda 
onde reside, após o falecimen-
to de seu pai e desde então, 
deu início ao cultivo de cafés 
especiais. 

No início, o interesse em pro-
duzir cafés especiais foi impul-
sionado pela altitude da pro-
priedade. Além das condições 
locais, o prazer e a paixão da 
família pela cultura do café, fo-
ram fatores que despertaram 
a vontade de estar sempre em 
busca de alternativas que pu-
dessem agregar valor ao pro-
duto.

A paixão pelo café, fez com que 
o filho Fernando se tornasse 
agrônomo e hoje, além do au-
xílio que recebem da Coopama, 
o filho é quem administra e se 
dedica com muito amor e cari-
nho à lavoura. 

Cibele, esposa de Antônio, con-
ta que o sonho do filho sem-
pre foi melhorar a produção 

de café. “Há 38 anos quando 
me casei com o Antônio, aju-
dávamos meu sogro, mas ainda 
não podíamos investir no café 
como gostaríamos. Quando ele 
faleceu, as terras foram divi-
didas entre os irmãos e após a 
partilha, fomos melhorando a 
produção cada vez mais”, fina-
liza Cibele.   

Para o cooperado Antônio, esse 
prêmio é um grande incentivo 
e mostra que a sua produção 
está no caminho certo. “Agra-
deço à Coopama pelo apoio e 
também aos agrônomos que 
nos orientam sempre. Ver que 
esse trabalho está sendo reco-
nhecido é o que nos motivam 
cada vez mais”. 

Cooperado Antônio Marques de Lima
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Os 7 novos ramos do cooperativismo brasileiro

Tornar mais efetiva a comunicação 
com a base e ampliar o alcance 
das ações de representação dos 
interesses do cooperativismo 
brasileiro, no âmbito do Executivo, 
do Legislativo e do Judiciário. Essas 
são as razões da reorganização do 
número de ramos do movimento 
cooperativista nacional, aprovada 
pela Assembleia Geral Ordinária da 
OCB.

Antes disso, o cooperativismo 
brasileiro era classifi cado nos 
seguintes segmentos: agropecuário, 
consumo, crédito, educacional, 
especial, habitacional, infraestrutura, 
mineral, produção, saúde, trabalho, 
transporte, turismo e lazer. Com a 
aprovação da nova classifi cação, 
as quase sete mil cooperativas 
brasileiras passam a integrar sete 
ramos.

Nesta mudança alguns ramos foram 
agrupados a outros, passando de 
treze para sete e fi cando da seguinte 
forma:

Produção de Bens e Serviços
É a nova denominação do antigo 
Ramo Trabalho. A partir de agora, esse 
novo ramo engloba as cooperativas 
que prestam serviços especializados 
a terceiros ou que produzem bens 
tais como benefi ciamento de 
material reciclável e artesanatos, 
por exemplo. Ele reúne todas as 
cooperativas de professores e dos 
antigos ramos: produção, mineral, 
parte do turismo e lazer e, por fi m, 
especial.

Infraestrutura
Composto por cooperativas que 
prestam serviços relacionados à 
infraestrutura a seus cooperados. 
Por exemplo: geração e 
compartilhamento de energia 
elétrica e, agora, com a incorporação 
do Ramo Habitacional, também terá 
as cooperativas de construção de 
imóveis para moradia.

Consumo
Composto por cooperativas que 
realizam compra em comum tanto 
de produtos quanto de serviços para 
seus cooperados (supermercados, 
farmácias). Engloba, também, as 
cooperativas formadas por pais 
para contratação de serviços 
educacionais e também aquelas 
de consumo de serviços turísticos 
(antigamente classifi cadas dentro do 
Ramo Turismo e Lazer).

Transporte
Este ramo preserva sua 
nomenclatura, mas seu conceito foi 
ajustado. A defi nição do ramo passa 
a trazer expressamente a condição 
do cooperado de proprietário 
ou possuidor do veículo. Deste 
modo, cooperativas formadas de 
motoristas de veículos de carga ou 
de passageiros, que não detenham a 
posse ou propriedade destes, devem 
ser classifi cadas no Ramo Produção 
de Bens e Serviços. 

Além disso, as cooperativas que se 
dediquem a transporte turístico, 
transfers, bugues, cujos cooperados 
sejam proprietários ou possuidores 

dos veículos e que eventualmente 
estejam enquadrados no Ramo 
Turismo e Lazer devem ser 
reclassifi cadas para o Ramo 
Transporte.

Saúde
Composto por cooperativas 
formadas por médicos, odontólogos 
ou profi ssionais ligados à área de 
saúde humana, enquadrados no 
CNAE 865. O novo Ramo Saúde 
também engloba as cooperativas 
de usuários que se reúnem para 
constituir um plano de saúde, pois 
são consideradas operadoras.

Agropecuário
Composto por cooperativas 
relacionadas às atividades 
agropecuária, extrativista, 
agroindustrial, aquícola ou 
pesqueira. Não sofreu alteração.

Crédito
Composto por cooperativas que 
prestam serviços fi nanceiros a seus 
cooperados, sendo-lhes assegurado 
o acesso aos instrumentos do 
mercado fi nanceiro. Não sofreu 
alteração.

Vale destacar que as cooperativas 
não terão nenhum ônus com essa 
reclassifi cação. Suas rotinas seguem 
normalmente. A classifi cação tem 
seu alcance apenas internamente, 
na organização da representação e 
defesa das cooperativas. 

Fonte: Sistema OCB e MundoCoop 
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              Allan Baião de Carvalho 
Amauri Franco de Oliveira Junior

André Dias de Oliveira
Antônio Batista de Oliveira
Antônio Henrique Scotini
Antônio Ricardo Jardúlio

Augusto Cesar de Lemos Aires
Caio Martins Dias

Carlos Aguinelho Muniz
Carlos Gentil de Figueiredo

Carlos Henrique de Souza Dias
Cassius Clay Melotto

Claudimir Milan Corsine
Clóvis Dias de Araújo

Conceição Aparecida dos Reis Correia
Darci de Araújo Dias Junior

Darley Maciel Almeida
Denis de Oliveira Dias

Dimas Donizeti da Silveira
Djair Boscatti

Dorinei de Paula
Eduardo Francis de Oliveira

Edvaldo Alves
Evandro Ferreira

Everson Carvalho Serafi ni
Ezequiel Vieira dos Santos
Fabio Domingues Morais

Flávio Marcio Mendes Gomes
Francisco Matragrano Sobrinho

Gabriel Anderson Montesso
Gilsoni Garcia Araújo

Gualberto Machado Roque
Idalisio Vital de Siqueira Neto
Jeferson Batista de Almeida

João Batista Zordan
João Renato Ferreira

João Ricardo Martins Maciel
Joaquim Francisco Ferreira

Jonas Milani Begali
Jonathas Caproni Caixeta

Jordânio Batagini
José Benedito Vieira

José Clayton Milan Corsini
José Donizete Barbosa

José dos Santos Marques
José dos Santos Ramos
José Ernani Machado
José Leandro Pereira
José Marcio Franco
José Natal Coelho

José Norival Pereira

Baependi
Guapé

Poço Fundo
Poço Fundo
Elói Mendes
Elói Mendes

São Gonçalo do Sapucaí
Paraguaçu

Silvianópolis
Divisa Nova

Carvalhópolis
Carvalhópolis

Paraguaçu
Poço Fundo
Elói Mendes
Paraguaçu
Machado

Poço Fundo
Brasópolis

Itapeva
São Gonçalo do Sapucaí

Poço Fundo
Poço Fundo
Heliodora
Machado

Poço Fundo
Paraguaçu

São João da Mata
Santa Rita do Sapucaí

Elói Mendes
Campestre

Eloi Mendes
Machado

Poço Fundo
Silvianópolis
Elói Mendes

Machado
Carvalhópolis

Machado
Carvalhópolis
Poço Fundo

Carvalhópolis
Machado
Alfenas
Alfenas

Cabo Verde
Elói Mendes
Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado
Elói Mendes

Carvalhópolis

ASSOCIADO MUNICÍPIO

Antônio Batista de Oliveira Poço Fundo

Antônio Ricardo Jardúlio Elói Mendes

Caio Martins Dias Paraguaçu

Carlos Gentil de Figueiredo Divisa Nova

Cassius Clay Melotto Carvalhópolis

Clóvis Dias de Araújo Poço Fundo

Darci de Araújo Dias Junior Paraguaçu

Denis de Oliveira Dias Poço Fundo

Djair Boscatti Itapeva

Eduardo Francis de Oliveira Poço Fundo

Evandro Ferreira Heliodora

Ezequiel Vieira dos Santos Poço Fundo

Flávio Marcio Mendes Gomes São João da Mata

Gabriel Anderson Montesso Elói Mendes

Gualberto Machado Roque Eloi Mendes

Jeferson Batista de Almeida Poço Fundo

João Renato Ferreira Elói Mendes

Joaquim Francisco Ferreira Carvalhópolis

Jonathas Caproni Caixeta Carvalhópolis

José Benedito Vieira Carvalhópolis

José Donizete Barbosa Alfenas

José dos Santos Ramos Cabo Verde

José Leandro Pereira Elói Mendes

José Natal Coelho Elói Mendes
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José Pereira de Souza

José Roberto Paiva
Josuel Correia da Silva
Laércio da Silva Nery

Lourival Pereira Mendonça
Luciano Batista Cardoso

Luiz Ditós Alves
Luiz Paulo Ferreira

Marcelo Agnaldo Fernandes
Marco Antônio da Silva

Marcos Roberto Victorino
Mateus Meloto Costa

Mauricio Tobias de Souza Junior
Mauro Marini Alves

Mauro Roberto Franco
Rafael Aparecido Cassimiro

Rafael Moraes Nery
Regina Coeli Machado Bueno

Rodrigo Oliveira Nery
Rogélio Serafi ni

Ronaldo Martins Ferreira
Ronaldo Sodré Valias Mendes

Rozilda Serafi ni Siqueira
Rubens Teixeira Franco

Rubens Viana Domingues
Thiago Caixeta Gonçalves
Thiago Teodoro Alcântara

Caldas
Elói Mendes
Turvolândia

Machado
Elói Mendes

Alfenas
Caldas

Machado
Poço Fundo

Machado 
Poço Fundo

Machado
Campestre
Machado

Espirito Santo do Dourado
Paraguaçu
Machado

Elói Mendes
Machado
Machado
Machado

Elói Mendes
Machado
Machado

Poço Fundo
Carrancas

Silvianópolis

Cooperado, você é tetracampeão!
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