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“Esforça-te, e tem bom ânimo; não 
tema, nem te espantes; porque 
o Senhor teu Deus é contigo, por 
onde quer que andares.” Josué 1:9

Ainda estamos vivendo momentos 
de insegurança, receio pela econo-
mia, momento ainda complexo na 
área da saúde no país. Mas, com o 
avanço da vacinação, agora con-
seguimos vislumbrar um futuro, e 
estamos enfrentando bravamente 
esses desafios que nos foram im-
postos. 

Mesmo com esses vários desafios 
que o mundo vem enfrentando 
com a pandemia, o agronegócio 
não parou e se mostrou mais uma 
vez um setor resiliente. A indústria 
do agro contribuiu para o cresci-
mento do segmento em diversos 
aspectos, depois de uma rápida 
reação.

Mesmo diante deste cenário incer-
to, a Coopama não parou nem por 
um momento, buscamos dia após 
dia mais benefícios para os nossos 
cooperados. Nosso planejamento 
estratégico segue firme com ações 
estruturadas pensando no cresci-
mento e fortalecimento da nossa 
Cooperativa. 

A nossa força está em cada coope-
rado, que acredita no trabalho da 
Coopama, impulsionando assim o 
nosso sucesso. Estamos na busca 
constante de melhores resultados 
aos produtores rurais. Diante de 
tanto trabalho, alguns seguimen-
tos do dia a dia fogem ao nosso 
controle, e no final do mês de ju-
lho tivemos uma crise climática 
sem precedentes para os nossos 
produtores rurais.

Dias de geadas intensas atingiram 
todas as culturas de nossa região, 
principalmente os nossos cafezais, 
que é o nosso ouro verde. Toma-

mos medidas urgentes, através do 
nosso comitê de crise, para que 
nossos cooperados tivessem todo 
o suporte da Coopama.

Nos unimos ainda mais diante 
deste cenário para que a nossa 
Cooperativa não pare de colher 
os frutos que sempre foram co-
lhidos, mesmo diante de cenários 
desafiadores. E nossa Feira de Ne-
gócios Coopama - FENEC precisou 
ser adiada, e acontecerá dos dias 
30 de agosto a 03 de setembro, 
para que nossos consultores de 
campo orientem os cooperados 
de acordo com as necessidades 
de cada lavoura.

A FENEC é o momento ideal para 
os cooperados realizarem negó-
cios. São oportunidades únicas 
dentro do agronegócio, melhores 
preços, melhores vantagens e a 
certeza de soluções. 

Já são grandes as realizações em 
2021, é visível o nosso crescimento. 
E em junho de 2021 trouxemos 
dois novos empreendimentos 
Coopama. A inauguração do 
nosso departamento de tratores 
e implementos e de mais uma 
unidade Coopama na cidade de 
Poços de Caldas.

O departamento de tratores e 
implementos veio oferecer solu-
ções especializadas no mercado 
da agricultura. Maquinários de 
alta qualidade com tecnologias 
inovadoras, através de grandes 
parcerias. Uma gama de produtos, 
serviços e facilidades potenciali-
zando o crescimento e desenvol-
vimento para o cooperado. 

E com muita satisfação inau-
guramos nossa sétima unidade 
Coopama em Poços de Caldas; 
uma cidade polo que irá nos 
permitir atender os produtores 

de Poços e toda a região. Nosso 
objetivo é somar! E o espaço veio 
para trazer confiança, facilidade 
e qualidade que são marcas re-
gistradas da nossa cooperativa.

No campo, vivemos a era da tec-
nologia e a cada dia inovações são 
inseridas à cadeia produtiva da 
agricultura, melhorando assim as 
atividades dos produtores rurais. A 
Coopama investe constantemente 
em pesquisas e por meio de par-
cerias traz melhores alternativas 
para o desenvolvimento das cul-
turas. 

Através do campo experimental, o 
Coopama no Campo realizou ex-
perimentos demonstrativos para 
apresentar aos cooperados o que 
há de melhor em novas tecnolo-
gias, avaliando alternativas e so-
luções para o manejo de produtos.

Não poderia deixar de falar dos 
77 anos da nossa Cooperativa, 
uma história de sucesso, escrita 
com muita luta, suor, determina-
ção e grandes sonhos. Tudo que 
foi construído até hoje é fruto do 
trabalho de várias equipes com-
petentes, determinadas e prepara-
das para buscar sempre o melhor 
para nossos cooperados.

Não paramos nunca. Buscamos 
sempre crescer, evoluir, oferecer as 
melhores opções e ampliar a nos-
sa capacidade. Agradeço a Deus 
por nos permitir tantas conquistas 
e que Ele continue a nos abençoar.
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17ª FENEC – Feira de Negócios Coopama

Caminhando para sua 17ª edição de sucesso, a FENEC - Feira de Negócios Coopama, traz ao produtor rural, a 
oportunidade de realizar grandes negócios com condições exclusivas. 

A FENEC acontecerá entre os dias 30 de agosto e 03 de setembro, através de uma plataforma online totalmente 
interativa, devido às restrições da pandemia. Possibilitando aos cooperados e produtores, conhecerem as 
tecnologias e soluções que estão a serviço do campo. 

A programação contará com palestras enriquecedoras e estandes dos melhores fornecedores da indústria no 
agro. Além do formato online, o cooperado poderá realizar suas negociações de maneira presencial em todas 
as Unidades Coopama ou diretamente com a nossa equipe de consultores de campo. 

O compromisso Coopama, é levar aos cooperados produtos e serviços que facilitem a vida no campo. Além de 
gerar desenvolvimento no setor do agronegócio, aumentando a produtividade e estreitando o relacionamento 
com clientes, produtores, parceiros e fornecedores.

Feira traz as melhores oportunidades de negócio

Acesse: coopamafenec.com.br ou procure 
uma Unidade Coopama e faça bons negócios!
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O Brasil possui vantagens na produção de café. Além do clima favorável, conhecimento da cultura e novas 
tecnologias, nosso país é grande consumidor e exportador. A Coopama reforça a imagem da excelência na pro-
dução de cafés especiais e fi rmou parceria com a Legender Coffees, com foco no mercado externo.

Para promover, reconhecer o trabalho e a dedicação dos produtores, vamos realizar a nona edição de nosso 
Concurso de Cafés Especiais. Em busca de “Bebidas especiais, aromas únicos”, o concurso é voltado para 
cooperados que depositam seus cafés especiais nos armazéns da Coopama. 

Participar do concurso só traz vantagens ao produtor, como a comprovação e resultados reais na qualidade da 
bebida. Podendo contar com ampliação de mercado em seus produtos dentro país, além de valor agregado no 
mercado de exportação do café especial, dentre outros diferenciais.

O 9º Concurso de Cafés Especiais contará com a parceria do IF Sul de Minas, responsável pela codifi cação das 
amostras e análise sensorial dos lotes com provadores Q-graders convidados para a degustação dos cafés. 
Irley José de Lima, fi cou em primeiro lugar no concurso em 2020, com a variedade “Catuaí Vermelho”, se des-
tacando nas notas sensoriais com 88,75 pontos e alcançou o lance de R$ 3.800,00 na saca: “eu não esperava, 
agradeço a Deus por ter sido escolhido como primeira qualidade, isso é muito gratifi cante pra mim”, ressaltou 
o cooperado.

Além da gratifi cação em produzir o melhor café Coopama, ser o ganhador de um Concurso reconhecido possi-
bilita ao produtor agregar valor ao seu café. Sendo essa a melhor forma de provar a qualidade e garantir boa 
remuneração e sustentabilidade econômica.

Participe e agregue valor ao seu produto

As inscrições vão até o dia 1º de outubro; 
Análise sensorial que acontecerá de 9 a 16 de outubro, com nota de corte de 
84 pontos;
Premiação no dia 18 de novembro com os dez melhores colocados;
Para mais informações sobre o concurso, você pode entrar em contato pelo 
telefone: (35) 3295 – 0135 ou através do site www.coopama.com.br.

Participe e agregue valor ao seu produto
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Toda história de sucesso começa com um sonho. Os sonhos realizados movem o mundo! Graças a ousadia de 
grandes sonhadores, feitos memoráveis tornaram-se realidade, a chegada do homem à lua, a eletricidade, o 
computador, a comunicação sem fi o, a melhoria genética de plantas e animais. Esses visionários que acredita-
ram nos seus sonhos e criaram planos para realizá-los. 

Assim, nasceu a nossa, hoje, conhecida Coopama, através do sonho de um grupo de cidadãos machadenses 
idealistas e corajosos. Inspirados no desejo de ver Machado crescer, preocupados com o bem-estar coletivo e 
acreditando no agronegócio, venceram obstáculos e mudaram a história da Cooperativa e do município.

No histórico da nossa Cooperativa consta em 1943, onde os primeiros movimentos para a constituição da 
“Cooperativa Agrícola de Machado” começaram. Em julho de 1944, ela se transformou na “Cooperativa Mista 
Agro-Pecuária”, registrada em 03 de julho, no Serviço de Economia Rural do Ministério da Agricultura no Rio de 
Janeiro. 

Em 1966, pensando em melhores condições e nas necessidades de cada cooperado, houve a necessidade de 
fusão entre a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Machado Ltda com a Cooperativa dos Produtores de 
Leite de Machado, e assim nasceu a Cooperativa Agrária de Machado Ltda - Coopama. 

A partir desse momento foram criados seções e departamentos de compras e vendas comuns aos associados. 
Com o passar de cada década, pensamentos novos fi zeram crescer os desejos de desenvolvimento da Coopa-
ma. Foram dias de trabalho árduo, ante tantas adversidades.

Hoje, aos seus 77 anos de história, a Coopama ainda é movida por desafi os e está sempre em constante evolu-
ção, disposta a levar a seus cooperados, fornecedores e colaboradores grandes realizações. Com uma gestão 
séria e comprometida, a Coopama nunca parou e cresce cada vez mais.

Cada setor, cada departamento e área, defende a sustentabilidade dos associados, oferecendo o que há de 
melhor no mercado do agronegócio. As unidades Coopama não param de expandir territorialmente. Já são 
sete unidades nas cidades de Machado, Alfenas, Elói Mendes, Poço Fundo, Pouso Alegre, Poços de Caldas e 
Turvolândia. Todas elas prestam um excelente suporte, serviço de assistência e produtos de qualidade aos 
cooperados.

OS SONHADORES VÃO ALÉM: ACREDITAM, LUTAM E 
TRANSFORMAM SEUS SONHOS EM REALIDADE

DESTAQUES
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Através do cooperativismo, gerar produtividade e rentabilida-
de aos associados.

Ser a melhor solução no agronegócio.

. Respeito aos princípios cooperativistas;

. Excelência nos relacionamentos;

. Compromisso com a qualidade, objetivos e resultados;

. Responsabilidade socioambiental;

. Evolução constante.

O Departamento de Armazenagem e Comercialização de Café, armazena, prepara, classifi ca, analisa, compra e 
vende os cafés dos cooperados. Um amplo e equipado Departamento de Cafés Especiais, que leva informação 
e conhecimento técnico aos cooperados, melhorando a qualidade dos cafés produzidos com resultados supe-
riores na comercialização, oferecendo suporte para a exportação.

Uma moderna Fábrica de Rações, Sais e Suplemento Minerais, que fornece rações e suplementos para vários 
tipos de animais de produção e companhia. Venda de fertilizantes e corretivos de solo e uma diversifi cada linha 
de produtos para a nutrição animal. 

Contamos com postos de combustíveis nas cidades de Machado e Poço Fundo, com qualidade dos produtos 
Ipiranga e Ale. Além disso, temos o setor T.R.R, que leva aos cooperados e clientes melhores condições em óleo 
diesel, com segurança e comodidade.

Para proporcionar o melhor desempenho nas atividades dos nossos cooperados, oferecemos também Assis-
tência Técnica Agronômica e Veterinária, Transporte e Logística, com estrutura completa, tecnologia moderna e 
frota própria, e um avançado Centro de Distribuição, responsável pelo suprimento de mercadorias.

Em junho foi inaugurado o novo Departamento de Implementos e Tratores, um grande showroom com o que 
há de mais moderno na indústria do agronegócio. As melhores tecnologias em grandes marcas em só lugar.

A Coopama se baseia nos princípios do cooperativismo, tendo como base o diálogo e a transparência. Trilha um 
caminho voltado para o crescimento responsável, sustentável e seguro, considerando uma forma democrática 
e participativa com objetivos econômicos e sociais comuns. 

A nossa Cooperativa possui as mais importantes certifi cações e premiações, sendo reconhecida nacionalmente 
pelo Sistema OCEMG e OCB. A Coopama quer continuar evoluindo junto com você, amigo cooperado, para con-
tinuar a escrever a história do agronegócio no Sul de Minas. 



Geadas atingem 
cafezais no Sul de Minas
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A Coopama se solidariza por todos os produtores afetados pela geada. Compartilhamos do mesmo 
sentimento de luto do nosso cooperado pela situação enfrentada. Sabemos e também participamos 
de toda luta diária, dedicação e investimentos praticados ao longo do ano às lavouras para serem 
perdidos em uma noite. 

Entretanto, eventos climáticos ocorrem com determinada frequência e a geada não é diferente. Nós 
como produtores e técnicos responsáveis pela cadeia de produção, devemos minimizar as chances de 
perdas por meio de técnicas de manejo, gerenciamento técnico e financeiro da atividade. Cada caso 
deve ser avaliado com cuidado para ser tomada a decisão mais assertiva. 

Em um momento como este é comum surgirem muitas dúvidas, no que consiste a geada e o que de-
vemos fazer neste momento até mesmo pelo período sem ocorrer o intempere climático com grandes 
danos. Sendo a última geada, considerada severa, ocorrida em 1994 afetando grande parte da região 
cafeeira.

Geada é um fenômeno atmosférico que provoca a morte das plantas ou de suas partes (folhas, ra-
mos, frutos), devido à ocorrência de baixas temperaturas que acarretam o congelamento dos tecidos 
vegetais, havendo ou não a formação de gelo sobre as plantas. Ocorrem quando a temperatura é 
menor que 2ºC no abrigo e -2ºC a -3ºC na relva. Para o cafeeiro a temperatura letal é menor que -2ºC, 

Boas técnicas de manejo podem minimizar os impactos causados
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o mesmo pode ocorrer em frequência variada 
de acordo com a latitude, altitude e topografia 
da área de cultivo.

Neste momento nenhuma intervenção deve 
ser feita nas lavouras. O correto é aguardar 
entre 30 e 60 dias e ir observando o comporta-
mento das plantas, podendo esperar até o iní-
cio das chuvas ou mesmo abertura da florada, 
para verificar o quanto foi afetada a próxima 
safra e tomar medidas de manejo para mini-
mizar a perda de rentabilidade econômica.

Amigo cooperado, estamos à sua disposição 
para esclarecimento de qualquer dúvida. Nos-
so corpo técnico está apto e no campo orien-
tando e buscando as melhores alternativas 
para superarmos juntos mais essa dificuldade. 

Fernando Moraes Ferreira
Coordenador Técnico

35 99809-6872
35 3295-0108

matéria escrita em julho/21

Essa não foi a primeira e nem será a última 
dificuldade que passamos na cafeicultura, 
mas com certeza juntos sairemos mais fortes 
e amadurecidos. E com resiliência voltaremos 
a ser referência em produtividade e qualida-
de no cenário cafeeiro. Conte conosco hoje e 
sempre!
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Coopama chega a Poços de Caldas
Expansão é chave para fortalecer o cooperativismo na região

Aconteceu no dia 1º de julho a inauguração da nova 
unidade Coopama na cidade de Poços de Caldas. 
O evento aconteceu de forma restrita e obedeceu 
a todos os controles e cuidados exigidos pelo Mi-
nistério da Saúde. Estiveram presentes no evento, 
os diretores da Coopama e autoridades da cidade.
  
Para o prefeito de Poços de Caldas, a sequência de 
um trabalho bem feito traz crescimento e resulta-
dos pelos lugares onde a nossa Cooperativa passa 
e agora irá trazer os mesmos resultados para a ci-
dade de Poços de Caldas. 

“Que vocês possam ter muito sucesso. Que Deus 
abençoe cada um dos funcionários. E que vocês 
sejam muito felizes aqui. Que cresçam e que essa 
seja a primeira de outras. Que a Coopama possa ter 
muito sucesso aqui em Poços, como já tem em to-
das as outras cidades. E eu tenho certeza que aqui 
não vai ser diferente!”, ressaltou o prefeito Sérgio 
Azevedo.  

A Coopama não mede esforços quando o assunto é 
atender as necessidades do produtor. Nossa gestão 
é séria e comprometida, e isso fica cada dia mais 
nítido ao relatarmos a evolução da Cooperativa e 

por conseguir inserir a Coopama nas comunidades. 
Segundo nosso diretor presidente, Dr. João Emygdio, 
“Somos a essência do cooperativismo que chega a 
Poços de Caldas para somar. Mais para trazer que 
para levar. Interessa-nos levar daqui a sensação ple-
na do dever cumprido”.
 
Dr. João Emygdio ressaltou ainda que “a vida nos 
oferece flashes excepcionais a serem vividos. É ne-
cessário identificar essas oportunidades e ser feliz! 
Vivo hoje uma dessas oportunidades que a Coopa-
ma me proporciona. Estar junto de vocês, fazendo 
novos amigos e marcando início de nossas ativida-
des na cidade de Poços de Caldas e região.” 
  
O cooperado Waldir Miguel representou todos os 
cooperados e agradeceu o atendimento Coopama 
em nome do setor comercial de Poços de Caldas. 
“A Associação Comercial os saúda e dá boas-vindas 
para a nossa comodidade comercial. [...] damos 
os parabéns a toda a equipe, funcionários que 
sempre são muito atenciosos, isso aí nós somos 
testemunhas disso. Então, nossos agradecimentos 
em nome da comunidade empresarial de Poços de 
Caldas” – sic.
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CONDIÇÃO ESPECIAL E VALE DE 350!

E para comemorar esse momento tão especial estamos com uma condi-
ção especial para os novos associados. Se associando a Coopama você 
ganha um VALE-COMPRAS no valor de R$ 350,00. Aproveite esta oportu-

nidade!

Cadastro: (35) 3295-0151 
Unidade Alfenas: (35) 3701-1450

Unidade Elói Mendes: (35) 3264-5250
Unidade Poço Fundo: (35) 3283-3300

Unidade Pouso Alegre: (35) 3427-4888
Unidade Turvolândia: (35) 3242-1600

Unidade Poços de Caldas: (35) 3716-2800

Em nosso site: COOPAMA.COM.BR você encontra a relação de documentos 
necessários para se tornar nosso mais novo cooperado. 

Juntos, somos a força do agronegócio na região!

Campanha válida até 31/08/2021

Equipe Coopama Poços de Caldas Cerimônia de inauguração Dr. João Emygdio - Diretor Presidente

Atendimento ao Cooperado Waldir Miguel



Novo showroom 
de Tratores 
e Implementos

Um novo departamento 
com as melhores marcas na
indústria do agronegócio

A Coopama inaugurou no fi nal do mês de junho o 
seu mais novo empreendimento: o showroom do 
Departamento de Tratores e Implementos. O evento 
aconteceu em formato online, seguindo as medidas 
de segurança. A transmissão ao vivo para celebrar a 
abertura foi dinâmica e contou com a participação de 
parceiros da Landini Tratores, Palini Alves e Herder.

O novo espaço conta com implementos e maquiná-
rios com tecnologia de ponta, necessários para uma 
produção rentável e também com uma ofi cina exclu-
siva. 

Tiago Bonomo, diretor da Landini, agradeceu a aco-
lhida feita pela Coopama e ressaltou que a empresa 
Italiana se assemelha no alinhamento entre a visão 
e gestão da Cooperativa com a Landini, isso para de-
senvolver o negócio de tratores agrícolas no Brasil. 

“No Sul de Minas faltava a peça mais importante: 
quem levar esses produtos aos produtores. Quan-
do começamos a conversar com a Coopama, obser-
vamos que era talvez a solução ideal. A estrutura, a 
capacidade, a visão e a gestão que encontramos, nos 
faz ver que será um projeto de sucesso.” destacou 
Tiago Bonono. 

A Palini Alves, nosso parceiro de marketing, esteve re-

presentada pelo Diretor Comercial Carlos Henrique, 
que se disse honrado em participar deste momento 
e parabenizou a Coopama e todos os cooperados 
pela nova estrutura. Carlos, enfatizou “essa nova 
estrutura, esse novo departamento de máquinas, 
implementos e tratores, poderá proporcionar a to-
dos os cooperados, as melhores oportunidades e 
as melhores soluções tecnológicas”.

Já Tiago Macedo, representante e Diretor Comercial 
da Herder, destacou em seu discurso as caracterís-
ticas de inovação e empreendedorismo da Coopa-
ma. Para ele uma empresa que não para de evoluir 
“o desenvolvimento que a Coopama está fazendo é 
fantástico. A gente vê a cada dia o crescimento que 
vocês têm demonstrado com as parcerias e estão 
de parabéns por isso” disse Tiago Macedo.

Entre os produtos oferecidos pelo novo departa-
mento, podemos destacar as máquinas pesadas 
como plantadeiras, adubadeiras, carretas hidráuli-
cas, tratores, secadores, distribuidores de calcário, 
entre outras. A Coopama convida a todos para co-
nhecerem nosso novo departamento que está loca-
lizado às margens da rodovia 267, em Machado-MG, 
sentido à Poços de Caldas.
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Equipe Tratores e Implementos e Diretoria Coopama
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Suporte ao cooperado 
é com a Coopama

Conheça os benefícios do Departamento de Café

A Coopama se preocupa em oferecer a melhor estrutura para seus cooperados. O Departamento de Café, 
conta com armazéns que proporcionam tanto comodidade e segurança quanto a estocagem dos grãos. 
Além de fornecer atendimento com equipe técnica especializada e serviço diferenciado para recebimento 
de café a granel, depositando o café em Big-Bags, o que facilita a descarga e embarque.
O cooperado conta com os seguintes serviços:

Garantimos a efi ciência operacional e a satisfação dos nossos cooperados, com agilidade e qualidade, 
visando a segurança da sua produção, liquidez e rentabilidade!

Saiba mais com o nosso Departamento de Café 
Comercialização: 35 3295-0140 | Logística: 35 3295-0252
Armazém Machado: 35 3295-0550 | Armazém Poço Fundo: 35 9 9916-6229 
 Transbordo Elói Mendes: 35 3264-5250

Equipamentos de alta tecnologia em benefi ciamento e classifi cação de café;
Estrutura de armazenagem em Machado e Poço Fundo, com transbordo em Elói Mendes;
Armazéns segurados e personalizados preservando o investimento feito durante toda a safra;
Logística para transporte dos grãos com agendamento;
Seguro de transporte, após emissão da Nota Fiscal, as sacas de café fi cam seguras do momento que são coloca-
das no caminhão na fazenda, até serem descarregadas nos armazéns;
A classifi cação dispõe de um espaço estruturado, com provadores de café qualifi cados;
Armazenagem e comercialização de café de forma personalizada. Possibilitando assim, comercializar os grãos em 
momento mais viável ao cooperado;
Adiantamento de colheita e pré-comercialização da produção depositada;
Modalidades de negociação: venda SPOT, no mercado futuro ou para a própria cooperativa e através do sistema 
Barter (moeda de troca);
Para agregar valor aos grãos, o Departamento de Cafés especiais auxilia na produção de cafés de altíssima qua-
lidade, além de promover o “Concurso de Cafés Especiais Coopama” para valorização e maior rentabilidade ao 
produtor; 
Laboratório de análise sensorial com alto padrão para cafés especiais;
Atuação no mercado de exportação de Cafés Especiais e Commoditie.

Conheça os benefícios do Departamento de Café

SUPORTE AO COOPERADO
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Coopama no Campo

A Coopama investe em pesquisa e desenvolvimento, 
um fator essencial para se manter em um mercado 
tão dinâmico. E para isso, realizou no mês de julho 
o Coopama no Campo. Um tour virtual, em campo 
experimental criado em parceria com a Terra Madre 
Pesquisas.

A intenção é apresentar aos produtores rurais o que 
há de melhor em novas tecnologias, manejos, as-
sistência técnica e produtos. Devido à pandemia, o 
tour aconteceu em formato online, para garantir a 
segurança e saúde de todos. 

Foram feitos campos demonstrativos com 12 em-
presas, parceiras da Coopama. Avaliando as me-
lhores alternativas de tratamento para controle de 
cigarrinhas, efi ciência em defensivos, fertilizantes 
de solo e foliares. Também foi possível conhecer os 
campos demonstrativos da Coopama, que oferecem 
soluções em milho, aveia e sorgo. 

O coordenador da equipe de consultores de 
campo, Samuel Lima, explicou alguns resultados 
dos trabalhos apresentados: “observamos como 
se saíram as empresas de defensivos, fertilizantes 
(adubos) e analisamos a importância de um 

solo bem estruturado e com um perfi l profundo. 
Conseguimos ver os híbridos mais tolerantes ao 
complexo de enfezamento e a seca. Espero que 
vocês gostem do resultado”.

Mesmo diante de tantos desafi os, o agronegócio ain
da é um pilar forte para todo o país. O Coopama no 
Campo é a prova de que bons resultados são colhi-
dos com dedicação, ciência e tecnologia. Nesse mo-
mento, contar com parceiros faz a diferença. Juntos 
nós somos a força do agronegócio.

A experiência digital (tour) vai acontecer durante a 
FENEC Digital – Feira de Negócios Coopama. Integra-
ção de tecnologias já é nosso forte em eventos e 
agora também na aplicação de novidades no cam-
po. Estamos à frente do tempo para surpreender o 
produtor.produtor.

Pesquisa e desenvolvimento, oferecem soluções aos produtores rurais

SUPORTE AO COOPERADO
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Manejo de poda na cultura do café
se quebrem quando forem realiza-
das a colheita, seja ela manual ou 
com uso de colheitadeiras. 

Um método muito utilizado em la-
vouras onde se faz um decote mais 
alto (acima de 1,80 metros) é a ca-
pação, onde a partir do mês de de-
zembro o produtor opta por cortar 
os brotos, acima da linha de corte 
no tronco principal, usando esque-
letadeiras manuais ou máquinas 
próprias para esse tipo de serviço, 
acopladas em tratores. 

Também neste tipo de lavoura 
onde se pratica um decote alto, 
com ou sem desponte lateral, de-
vemos atentar o uso do desbrote 
lateral dos ramos ladrões, visando 
melhorar as produtividades futuras 
e aumentar a vida útil da lavoura.

Definindo qual seria a poda mais 
adequada para sua lavoura ou ta-
lhão, devemos definir a época que 
deve ser realizada a poda. A maio-
ria dos trabalhos comprovam que 
quanto mais cedo melhor a respos-
ta das lavouras. Como a colheita do 
café é realizada entre os meses de 
maio a agosto, então logo após a 
colheita já podemos realizar este 
procedimento. Vemos ótimos resul-
tados quando realizados nos me-
ses de julho a agosto, é lógico que 
vamos depender de vários fatores 
como chuva, temperatura, umidade 
de solo, e etc.

Nós, consultores técnicos da 
Coopama, estamos à disposição 
para auxiliá-los na melhor tomada 
de decisão possível em relação 
ao manejo e condução de suas 
lavouras.

Caio Campos Dibo
Consultor Técnico

35 9 9992-6704
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A poda em plantas perenes é uma 
técnica tradicional, praticada desde 
que o produtor percebeu melhorias 
na frutificação das brotações novas. 
Na cultura do café não é diferente 
e a produção dos frutos geralmente 
ocorre nos ramos mais novos e en-
folhados, devido à capacidade que 
eles têm de armazenar reservas de 
carboidratos e nutrientes para a 
formação das gemas reprodutivas, 
que mais tarde darão origem às flo-
res e posteriormente aos frutos.

Ao envelhecerem, os ramos per-
dem a capacidade de armazenar 
as energias responsáveis pela flo-
ração, comprometendo a produtivi-
dade da lavoura. Assim, o objetivo 
da poda é recuperar ou manter a 
estrutura reprodutiva (ramos) dos 
cafeeiros, e dessa forma melhorar 
a produtividade, o que compensa 
o crescente aumento dos custos de 
produção. 

São vários tipos de poda que po-
dem ser praticadas na lavoura cafe-
eira, sendo classificadas em podas 
leves (desponte e decote) e podas 
drásticas (recepa e esqueletamen-
to). Hoje em dia o que mais vemos 
na nossa região são os despontes 
e decotes, isso devido aos espaça-
mentos (aumento do número de 
plantas/hectare), e variedades de 
cafés (tolerância as principais do-
enças com melhor desenvolvimen-
to foliar e vegetativo). A decisão 
pelo tipo de poda será em função 
da avaliação técnica, econômica e 
operacional.

Os tipos mais comuns são:

Recepa: é uma poda baixa, que pro-
move a renovação total do cafeeiro 
e pode ser feita de duas maneiras: 
recepa baixa, com o corte da plan-
ta aos 20/30 cm; e a recepa alta, 
com o corte da planta aos 80 cm, 

deixando alguns ramos (também 
chamada de recepa com pulmão). 
Nos dois casos a operação pode 
ser feita manualmente, utilizando 
foices, machados e serrinhas, ou 
mecanicamente, empregando má-
quinas podadeiras mecanizadas e 
motosserras, sempre fazendo um 
corte oblíquo em relação ao tronco.
 
Decote: é uma poda alta, geralmen-
te feita acima de 1,5m com finalida-
de de diminuir a altura das plantas 
para facilitar a colheita ou diminuir 
o fechamento das ruas. Também 
pode ser adotado em cafeeiros 
atingidos pela “seca de ponteiro” 
ou “geada de capote” (queima dos 
ponteiros das plantas).
 
Esqueletamento: é um tipo de poda 
que consiste em cortar os ramos 
laterais das plantas próximo ao 
tronco, mais ou menos a 20/30 cm, 
deixando somente o esqueleto da 
mesma.
 
Desponte: é um tipo de poda se-
melhante ao esqueletamento, va-
riando o tamanho do corte, neste 
caso entre 40/60 cm. Geralmente o 
esqueletamento e o desponte vêm 
associados ao decote.

Quando realizamos algum tipo de 
poda, devemos atentar para a ne-
cessidade ou não das desbrotas, 
pois na maioria das lavouras temos 
o desenvolvimento de brotos (os 
chamados ramos ladrões). 

No caso da recepa e do decote, 
os melhores resultados tanto em 
produtividade nos anos posterio-
res e/ou também pensando na 
arquitetura de planta para facilitar 
os processos mecanizados, são a 
condução de 2 a 3 brotos na plan-
ta, sempre no sentido da linha. Evi-
tando assim que esses brotos não 
tombem para o interior da rua, ou 



Suplementação mineral e 
proteica no período da seca

Uma boa suplementação dos animais tanto para 
produção de leite quanto para corte, evita per-
das na produtividade. Visto que as pastagens 
não garantem uma suplementação completa de 
todos os micro e macro minerais. Contudo a su-
plementação mineral deve ser realizada durante 
todo o ano. 

O consumo mineral varia de acordo com o peso 
e o estado do animal. Porém, de uma maneira 
geral, o consumo varia de 80 a 100 gramas. Uma 
correta mineralização fará o animal expressar 
todo seu potencial.

No período da seca a suplementação mineral 
se torna falha, se outros nutrientes não forem 
supridos. Nesse período a proteína se torna o 
maior nutriente limitante devido à baixa quali-
dade das forragens, apresentando proteína bai-
xa e fibra alta, causada pela falta de água e até 
fortes ondas de frio que atingem a região. 

Vista disso, durante o período seco além da fal-
ta de alimento, as pastagens apresentam baixo 
consumo devido a diminuição das atividades 
ruminais. Simplificando, os animais “enche” e 
consequentemente comem menos. Portanto na 
seca também é muito importante suplementar 
os animais, porém com sal Proteinado. 

Essa suplementação deve conter em sua com-
posição proteína verdadeira, proveniente do fa-
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relo de soja e também nitrogênio não proteico 
(Uréia) e deve ser feita com o Proteinado Stan-
dard de 30% de Proteína Bruta ou Proteinsal 40 
(40% de Proteína Bruta) garantindo um consu-
mo de 100g de Proteinado para cada 100 kg de 
peso vivo.

Isso poderá resultar em um ganho de peso, em 
torno de 150g/animal/dia. Já para ganho de 
peso maior é necessário o Proteinergia que é 
um Proteinado de maior consumo, em torno de 
200g a 400g para cada 100kg de peso vivo. É ne-
cessário que tenha boa oferta de forragem (ma-
cega) para bom desempenho do Proteinado. 

Não é necessário reabastecer o cocho todos 
os dias, mas o acompanhamento do consumo 
dos animais e imprescindível para o desempe-
nho. Apesar de ser período seco, chuvas podem 
acontecer, portanto é importante que os co-
chos sejam cobertos ou com orifícios devido a 
ureia na sua composição.

Allan Carvalho Correia
Consultor Técnico

35 9 9809-6872





UNIVERSIDADE COOPAMA

18 | Agosto de 2021 . Ano XXI . Edição 148 . Informativo Bimestral

Coopama promove a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes

Uma semana de atividades temáticas e 
direcionadas para prevenção de acidentes do trabalho

Com foco na saúde e na segurança de seus colaboradores, entre os dias 21 a 25 do mês de junho 
aconteceu mais uma SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes). As palestras foram feitas de 
maneira online, através do portal do colaborador. 

A SIPAT trouxe palestras informativas sobre temas importantes para segurança física e mental, saúde, 
alimentação, entre outros assuntos. 

A programação do evento também contou com palestras sobre as medidas de prevenção e combate 
ao coronavírus, sendo importante massifi car as informações sobre os cuidados que ainda deve-se 
manter nesse momento. 

O principal objetivo foi mostrar e conscientizar sobre as medidas de segurança necessárias nos locais 
de trabalho, enfatizando sobre a importância da prevenção aos acidentes. Um evento que, certamen-
te, contribuiu com muito conhecimento, informação e capacitação para o desenvolvimento de nossos 
colaboradores que somaram um total de 81% de participação efetiva.

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35 3295-0155
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Treinamento e capacitação

Cooperados qualifi cados e serviços no campo

A Universidade Coopama possui um conjunto de ações pensadas para o aumento da produtividade e 
engajamento do produtor rural trazendo mais efi ciência para os trabalhos no campo.

Treinamento e capacitação para nossos cooperados em parceria com o Senar.
Data: 20  e  21 de maio
Local: Fazenda da Laje – Machado - MG
Palestra: Operação e Manutenção de máquinas de Benefi ciamento de Café.

Treinamento e capacitação para nossos cooperados em parceria com o Senar.
Data: 20 e 21 de julho
Local: Centro de Treinamento Coopama – Machado - MG
Palestra: Soja Plus.

Treinamento de operação e manutenção 
de máquinas de benefi ciamento de café Curso Senar Soja Plus
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A importância do Portal do Cooperado

A Coopama, baseada nos princípios cooperativistas, 
quer sempre trazer aos seus cooperados os melho-
res produtos e serviços. Nossa cooperativa busca 
através de uma administração transparente, cuidar 
pela melhor gestão cooperativista, oferecendo se-
gurança e oportunidades no agronegócio.

Com a tecnologia aliada a inovação, buscamos 
atender nossos cooperados de maneira virtual. 
Disponibilizamos o Portal do Cooperado, um es-
paço exclusivo e totalmente voltado aos asso-
ciados, com acesso rápido as suas informações. 

O Portal permite que os nossos cooperados te-
nham acesso a assuntos de seu interesse den-
tro da cooperativa. Uma forma de comunicação 
rápida e segura com a Coopama, permitindo 
acesso à informação de forma adequada.

Os benefícios do Portal do Cooperado: informações de forma eficiente 
e rápida, ajudando a desenvolver estratégias para o seu negócio

O Portal do Cooperado está disponível no QR Code ao lado ou no site: 
cooperado.coopama.com.br 

Na página você consegue: 

Gerir seu controle de compras;
Visualizar a armazenagem de grãos e café com 
emissão de relatórios; 
Consultar seus extratos financeiros de 
forma rápida, simples e segura; 
Encontrar opções de pagamento via boletos;
Acesso a informações de mercado 
e da cooperativa. 

Além disso, o portal garante aos nossos coope-
rados que os dados e informações contidos nele 
sejam utilizados para a tomada de decisões, aju-
dando a desenvolver estratégias e maximizando 
dos resultados do seu negócio.
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É tempo de (inter)cooperar
Sexto princípio cooperativista é base para Coopama e 

suas relações de intercooperação

O Cooperativismo cresceu muito 
no Brasil nos últimos anos e 
um dos fatores que contribuem 
para este avanço é a relação de 
cumplicidade entre as cooperativas. 
A intercooperação tem sido 
apontada como fator essencial para 
o fortalecimento do modelo de 
negócios cooperativistas. 

A relação entre as cooperativas se torna 
importante para o desenvolvimento 
interno, possibilitando a ampliação 
de conhecimentos, de ferramentas 
e consequentemente, ajudando no 
crescimento dos cooperados. 

Mesmo na atual situação de crise 
mundial provocada pela pandemia, 
o cooperativismo continua cres-
cendo, justamente por possuir essa 
capacidade de unir pessoas em 

torno de um objetivo comum. As 
cooperativas se tornam ainda mais 
imprescindíveis para o desenvolvi-
mento sustentável e colaborativo 
do país.

Através da intercooperação vamos 
continuar gerando desenvolvimento 
econômico, social e ambiental 
para as comunidades onde as 
cooperativas estão inseridas. Além 
de contribuir para a construção de 
um mundo melhor para todos. 

A Coopama cumpre seu papel 
intercooperativista com visitas de 
benchmark, ou  troca de experiências 
para o fortalecimento do sistema 
cooperativo. Nos meses de maio e 
junho, a intercooperação aconteceu 
com a Capebe, a CooperRita e a 
Ascarive juntamente com a Agroex.

Agroex e Ascarive

Capebe

Cooperrita



SUSTENTABILIDADE

Coopama realiza ações 
do Projeto Campo Limpo

O mês de julho na Coopama foi marcado por ações de 
consciência socioambiental, um dos valores cooperativistas

O cooperativismo tem ganhado 
maior importância na atualidade, 
isso porque vem aumentando a 
consciência socioambiental e a 
busca por padrões mais sustentá-
veis, um dos valores cooperativis-
tas. As ações de responsabilidade 
socioambiental estão alinhadas a 
agenda mundial ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável).

A responsabilidade socioambien-
tal e os ODS, já estão enraizados 
nos princípios da Coopama, onde 
apoia e adere a projetos que bus-
cam levar mais sustentabilidade 
para toda a região a qual está in-
serida. Buscando assim, a cada dia 
alternativas para a preservação do 
meio ambiente.

A Coopama em parceria com o 
InPev (Instituto Nacional de Pro-
cessamento de Embalagens Va-
zias), alinhou ações para o projeto 
Campo Limpo. E entre os dias 30 
de junho e 09 de julho, realizou o 
recolhimento de embalagens de 
defensivos agrícolas nas cidades 
de Elói Mendes, Pedralva e Macha-
do.

Já nos dias 13 a 15 de julho o re-
colhimento itinerante de embala-
gens vazias de agrotóxicos acon-
teceu na cidade de Turvolândia 
– MG, abrangendo vários bairros 
em diferentes horários, para que 
o maior número de embalagens 
pudessem ser recolhidas. A ação 
ocorre para evitar o descarte in-
correto no ecossistema. 
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serida. Buscando assim, a cada dia 
alternativas para a preservação do 

A Coopama em parceria com o 
InPev (Instituto Nacional de Pro-

E nos dias 27 e 28 de julho as ações 
do projeto Campo Limpo realizou 
coletas na cidade de Cristina-MG. 
Todas as embalagens recolhidas 
no projeto foram encaminhas para 
descarte e reciclagem, evitando 
que sejam descartadas de manei-
ra incorreta na natureza.

As ações da Coopama não param 
por aí! Já estamos planejamos o 
recolhimento itinerário em mais 
locais da região. Contribuindo as-
sim para a preservação da saúde 
humana e do meio ambiente. Fi-
quem atentos!

Postos de Recolhimento:

Machado: Centro Superior de Ensino e 
Pesquisa de Machado – Av. Dr. Ataíde 
Pereira de Souza – 730, Centro.

Pouso Alegre: Central de Recebimento 
– Estrada Municipal dos Ferreira, s/nº, 
Bairro Algodão.

Alfenas: Parque de Exposição
BR 491, Km 07.



Política de Sustentabilidade:
gestão responsável e efi ciente
Conheça as diretrizes de nossa Política de Sustentabilidade Coopama

A Política de Sustentabilidade da Coopama tem o objetivo de estabelecer critérios para ações sustentáveis, 
alinhados às estratégias e objetivos corporativos. Além disso, faz com que as nossas diretrizes sejam praticadas 
e conhecidas por nossos cooperados e colaboradores. 

Ao longo de seus 77 anos de história, promovemos ações que visam a sustentabilidade em diversos aspectos: 
social, econômico, cultural e ambiental. Assim, levando resultados favoráveis e abrangendo a todos, sempre 
motivados pelo princípio cooperativista, com uma governança responsável e ao mesmo tempo inovadora.

A Governança é um tema que está no dia a dia da cooperativa. Para que haja uma gestão de excelência e cons-
tância, existe um conjunto de políticas e manuais formalizados que orientam os processos internos. 

Quer saber mais sobre a Política de Sustentabilidade Coopama?
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Acesse o QR Code ao lado ou pelo site:
coopama.com.br/politicadesustentabilidade 



Dia de Cooperar 2021 – AUIP

O Dia de Cooperar ou Dia C nasceu de uma ideia ino-
vadora com o objetivo de desenvolver ações de res-
ponsabilidade social. Uma sementinha plantada em 
2009 pelo Sistema Ocemg que rapidamente ganhou 
forças e várias cooperativas mineiras passaram a 
apoiar as ações e desenvolver campanhas. Em 2015, 
o Sistema OCB decidiu vincular as iniciativas à agen-
da mundial proposta pela ONU, estreitando os laços 
entre a ONU e o Sistema OCB.

A Coopama em parceria com a Associação Unidos 
Pela Inclusão – AUPI, realizou no mês de junho uma 
ação pontual de arrecadação de brinquedos educa-
tivos e agasalhos através da campanha Dia C e foi um 
sucesso! A entrega dos brinquedos e agasalhos foi 
realizada no dia 02 de julho na sede da Associação. 

A Coopama dentro de suas contribuições sociais 
possui ações contínuas que geram novos comporta-
mentos e estimulam atitudes positivas na sociedade, 
como o suporte fi nanceiro a AUPI. O auxílio nas des-
pesas da instituição é utilizado para: pagamento de 
salários, materiais de uso terapêutico, produtos de 
limpeza e material de escritório.

A proposta visa incentivar o voluntariado entre 
os colaboradores e associados, como comenta 
Fernando Caixeta, diretor administrativo: “A 
Coopama participa desde o início do projeto do 
Dia C - Dia de Cooperar. Sabemos do papel social 
que temos nas comunidades em que estamos 
inseridos. É gratifi cante ver o empenho de todos 
os colaboradores e cooperados em apoiar as ações 
sociais desenvolvidas pela cooperativa, e isso 
refl etiu no sucesso das arrecadações. Certamente 
essa ação vai transformar vidas e fazer a diferença 
no dia a dia das crianças assistidas pela AUPI.” 

A AUPI está localizada na cidade de Poço Fundo, 
onde também temos Unidade Coopama. A associa-
ção desenvolve atendimentos sociais, educacionais 
e emocionais a 67 assistidos e conta com várias ati-
vidades de inclusão como psicopedagogia, terapia 
ocupacional, entre outras. 

Crianças assistidas pela associação 
terão novos brinquedos educativos

A Coopama agradece a todos os cooperados, clientes 
e colaboradores pelo empenho e que de alguma for-
ma contribuiu para nossa campanha. Atitudes sim-
ples movem o mundo!

No sétimo princípio cooperativista: Interesse 
pela Comunidade, as cooperativas trabalham 
para o desenvolvimento sustentável da 
sociedade por meio de políticas aprovadas 
por seus associados. O interesse é gerar 
benefícios não somente aos cooperados, 
mas para todos da região de atuação da 
cooperativa.

Faz parte do DNA cooperativista a coletivida-
de, exercendo uma atração recíproca, onde 
seus benefícios sociais estão interligados ao 
movimento.

ESPAÇO COOPERATIVISTA
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Equipe Coopama realizando entrega das arrecadações na AUIP.
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Ações Sociais da Coopama 
revitalizam praça e canteiros em Machado

A Coopama trabalha constan-
temente em ações que visam o 
desenvolvimento sustentável da 
nossa comunidade. Atenta e pre-
ocupada com as questões am-
bientais, apoia integralmente o 
desenvolvimento de projetos que 
ampliam a conscientização por 
meio de atitudes sustentáveis, 
simples e praticáveis.

Sendo assim, mais uma vez trouxe 
o projeto: Nossa Cidade Melhor. 
A Coopama adotou mais pontos 
para preservação e conservação 

A vacina é sinônimo de esperan-
ça. No contexto da pandemia da 
Covid-19, o Ministério da Saúde 
reafi rma seu compromisso com a 
vida. Atuando de forma constante 
para vacinar todos os brasileiros. 
Para vencer o coronavírus a pre-
missa é só uma: Brasil unido por 
uma Pátria vacinada. 

Depois de cinco meses a vacinação 
começa a apontar indícios de que 

Projeto “Nossa Cidade Melhor” adota locais
em Machado para manutenção e conservação

Brasil unido por uma Pátria vacinada

na cidade de Machado. Tudo isso 
segue de acordo com o sétimo 
princípio do cooperativismo: o in-
teresse pela comunidade. 

Os locais contemplados desta vez 
pelo projeto Nossa Cidade Melhor 
são: a praça Antônio Cândido, com 
um garrafão de basquete. Os can-
teiros em frente a Agripeças, na 
Avenida Artur Bernardes, e tam-
bém os canteiros do Santo Antônio 
II na rodovia.
O trabalho realizado é uma for-
ma de ajudar o poder público e 

manter a cidade limpa. Além dis-
so, proporcionar a comunidade 
ambientes seguros quem ajudam 
a desenvolver o bem-estar, melho-
rando cada vez mais a convivência 
e interação da sociedade.

senta 42% da população brasileira. 
E 33,8 milhões de pessoas recebe-
ram a segunda dose ou vacina de 
dose única, representando 15,98%.
As informações sobre doses dispo-
níveis são do Ministério da Saúde 
e o total de doses, são números 
divulgados pelos governos esta-
duais, disponibilizadas no dia 18 
de julho de 2021.

DADOS: Julho- Ministério da Saúde.

está fazendo efeito na melhoria 
dos indicadores no Brasil, além da 
desaceleração nas internações, a 
diminuição no número de óbitos. 
Dados atualizados mostram que já 
são mais de 124 milhões de doses 
aplicadas em todo o país.

Levantamento junto com as Secre-
tarias de Saúde aponta que 88,9 
milhões de pessoas tomaram a 
primeira dose. O número repre-

Brasil já aplicou mais de 124 milhões 
de doses de vacinas contra a Covid-19
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Oportunidade de 
negociação durante a FENEC

Sendo cooperado Coopama você tem 
as melhores condições e prazos especiais na FENEC

A Feira de Negócios Coopama é a 
oportunidade perfeita para que 
os cooperados e produtores ru-
rais da região fechem excelentes 
negócios com preços e condições 
diferenciadas. O objetivo da FENEC 
é garantir maior rentabilidade ao 
produtor em seus negócios.

A FENEC já conquistou a confi ança 
no setor do agronegócio no Sul de 
Minas. Tornou-se um dos maiores 
eventos agropecuário da região e 
traz inúmeras vantagens aos seus 
associados.

Nosso cooperado Sérgio Reis Gon-
çalves, faz parte do nosso quadro 
social há mais de oito anos e des-
taca os benefícios em negociar du-
rante a FENEC.

“Desde que entrei como um co-
operado Coopama, participo das 
feiras da FENEC. E todos os anos 
ela traz grandes novidades para 
nós cooperados, tendo ainda me-
lhores vantagens para associados. 
O melhor são os prazos e as condi-
ções de pagamento diferenciada. 
São preços e condições que você 
não encontra em outras lojas ou 
em concessionárias fora da coo-
perativa.”

Participar da Feira de Negócios 
Coopama, representa uma grande 
oportunidade para os nossos Coo-
perados. Além de conhecer de per-
to as novidades que a indústria do 

agronegócio traz, o produtor rural 
tem a oportunidades de encontrar 
as melhores condições com forne-
cedores e parceiros.

Sérgio destaca que “Eu sempre 
espero a data da feira para fazer 
minhas compras. Todos os anos eu 
compro vários produtos, especial-
mente, fertilizantes e defensivos. 
Mas, também aproveito o momen-
to para comprar maquinários. Ano 
passado mesmo, eu comprei um 
soprador, que tem me ajudado 
muito na manutenção e limpeza 
do campo, poupando tempo de 
trabalho.”   

Além de excelentes preços o co-
operado conta com as compras 
feitas no sistema Barter, um meca-
nismo de fi nanciamento de safra 
onde o pagamento pelos insumos 
é feito através da entrega do grão 
pós-colheita. 

Sérgio conta suas experiências 
em outras feiras: “O Barter é uma 
moeda de troca muito vantajosa 
para mim, na FENEC comprei uma 
moto CRF com um preço muito 
melhor que o de mercado. Parece 
que na época da FENEC dá uma 
caída no preço, a gente aproveita 
o momento para fazer a moeda de 
troca com a nossa produção e no 
fi nal dá certo.”

A Cooperativa facilita o pagamento 
e garante aos cooperados produ-

tos que facilitem uma safra rentá-
vel. Concentramos nossos esfor-
ços, sempre buscando solucionar 
os problemas e adversidades que 
possam surgir para o nosso coope-
rado em seu dia a dia no campo. 

“A minha moto mesmo, eu peguei 
num prazo muito maior, com pa-
gamento para três anos. O custo 
sem ser durante esses dias esta-
va muito alto, e a feira ajudou pra 
mim. A primeira parcela mesmo, fi -
cou só para o outro ano. Durante a 
feira se não tenho o dinheiro, mas 
preciso de um produto, eu compro 
assim mesmo” disse Sérgio. 

Marcada para acontecer entre os 
dias 30 de agosto a 03 de setem-
bro, a Feira de Negócios Coopama 
irá oferecer condições exclusivas 
aos nossos associados. E já são 
grandes as expectativas para o 
evento, aproveitando todas as 
possibilidades para gerar bons ne-
gócios.



A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:

ASSOCIADO ASSOCIADOMUNICÍPIO MUNICÍPIO
Machado 
Machado
Machado
Alfenas
Carrancas 
Machado
Machado
Campestre 
Campestre 
Machado 
Machado 
São João Del Rei 
Itajubá
Machado
Carrancas 
Poço Fundo
Esp. Stº Dourado 
Poço Fundo  
São João Da Mata 
Poço Fundo 
Poço Fundo
Poço Fundo
Ipuiuna
Itajubá
Pouso Alegre 
Poço Fundo 
Borda da Mata 
Borda da Mata 
Caconde
Bom Repouso
Cruzília 
Turvolândia 
Alfenas
Alfenas
Alfenas
Elói Mendes
Campanha
Elói Mendes
Cordislândia
Botelhos
Caldas
Botelhos
Três Corações
São João Del Rei
Madre de Deus de Minas
Nazareno
Lavras
Campestre
Campestre
Pouso Alegre
Ibertioga

Cruzília
Campestre
Machado
Carvalhópolis
Três Corações
Monte Belo
Esp. Stº Dourado 
Poço Fundo
Poço Fundo
Pouso Alegre
Pouso Alegre
Alfenas 
Alfenas 
Elói Mendes 
Machado
Machado
Machado
Machado
Machado
Machado
Machado
Machado
Machado
Poços de Caldas 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Turvolândia 
Turvolândia 
Turvolândia 

Jorge Luiz de Lima 
Manoel da Boaventura de Lima Filho  
Maria do Carmo de Lima Corsini
Rogério Leandro Domingues 
Alaécio Pereira Alvarenga 
Arari Borges da Silva 
Devanir José Olevino 
J & J Agropecuária Ltda 
João Pereira Pacheco 
Júlio Cézar Brigagão 
Mateus Junior Domingues 
Ricardo Henrique de Rezende Carvalho   
Tereza Fagundes Reis Dias 
Tricia Palmeira Nannetti
Valdira Aparecida Braz   
Aprocem
Ederson Leal
Elielton Rodrigo Bernardes 
José Agnaldo Tavares 
Luiz Antônio Caliare
Luiz Roberto de Oliveira Junior 
Luiz Scalco 
Ana Paula de Souza 
André Luis Pereira dos Santos 
André Paulo Ferreira 
Aristeu de Oliveira 
Jordino de Assis Marques 
Olímpio Carlos de Gouvêa 
Rafael Lima Reis Teixeira 
Adolfo Andrade Brandão
Alexandre Mendes Moselli
José Roberto da Silva 
Marcela Iunes da Silveira
Silvana Maria Coelho Leite
Viviane Iunes da Silveira
Marcelo Martins
Maria Cristina Garcia
Maria Vera Lucia Rodrigues
Mateus dos Reis Calixto Pierrotti
Admir Ribeiro 
Arlindo Teixeira Filho
Bolivar de Melo Ribeiro 
Bruno Branquinho Bezerra
Carlos Fabio Nogueira Rivelli
Daniel da Silva Soares
Eduardo Araujo Siqueira Danziger
Felipe Stenio Teixeira Soares
Gabriel Alvise Teixeira
Geraldo Donizete Franco
João Batista Parenti
Luiz Eduardo Moreira Rivelli

Margarida Maria Meletti Compri
Maria Cristina Siqueira Campos
Natália Scalco Ferreira
Rafaela Ferreira Nery 
Samuel Carvalho Campos
Usina Monte Alegre Ltda.
Arildo José de Melo
Gildo Ferreira
Sebastião Boaventura
Francisco Rafael Gonçalves
João Carlos Faria Costa
Odieres José Ribeiro 
Paulo Antônio de Padua
José Isonel Totti 
Alessandro Gonçalves da Silva 
Carlos Eduardo Ferreira de Almeida 
Davi Caproni Vilas Boas 
Elza do Espirito Santos Ribeiro 
Francisco Alexandre Silva Leal
Marcio Domingues Albuquerque
Maria Helena Giubilei 
Paulo Cilas Ribeiro Gonçalves 
Renato Luiz Bevilacqua de Castro
José Rinaldo de Oliveira 
Adimilson Jose Pereira 
Alexandre Vilhena 
Eder Marques Dias 
Helton Araujo Lucas 
João Donizeti Gomes Paiva 
Laurentino Vieira Junior 
Luiz Carlos Piassa 
Nildo Sebastião de Oliveira 
Adivaldo Costa Huhn
Alexandre Sarmento 
André de Ornelas 
Barbara Kalias
Carlos Eduardo Barbosa 
Carlos Henrique Pereira Raices 
Dionisio Rezende Lopes 
Evandro Stelita Vieira 
Guilherme Bovo Ângelo
Helenice de Fátima dos Reis 
José Camilo Barbosa 
Juliano da Silva Ribeiro 
Paulo Alexandre Fernandes 
Agnaldo Bernardes 
Douglas Carvalho de Oliveira
Marcelo Vilela Nogueira 
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