


PALAVRA DA DIRETORIA

Dr. João Emygdio Gonçalves 
Diretor Presidente

Srs. Cooperados,

É com imenso prazer que venho 
dizer sobre a alegria que sinto 
de estar à frente da gestão dessa 
cooperativa pelos próximos três 
anos. São dezoito anos, aqui vivi-
dos, com muita realização e bons 
resultados conquistados.

As eleições gerais na Assembleia 
aconteceram no dia 15 de março 
e fomos escolhidos para somar 
o trabalho por mais três anos. 
Houve importante renovação nos 
conselhos Administrativo e Fis-
cal. A Diretoria Executiva conti-
nua com Fernando Caixeta como 
Diretor Administrativo, Sandro 
Oliveira como Diretor Financeiro 
e comigo, João Emygdio como Di-
retor Presidente. 

Em 2003 assumi uma pequena 
cooperativa com grande dificul-
dade financeira e administrativa, 
sob o olhar esperançoso de cen-
tenas de cooperados. Também 
sob o importante Olhar Divino, 
me entreguei a uma grande cau-
sa: fazer da Coopama uma res-
peitada cooperativa. 

Desde então, aprendi que só te-
ria êxito se me cercasse de pes-
soas competentes. Isso aconte-
ceu através do tempo, e vocês 
são testemunhas da capacidade 
de nossos funcionários, conse-
lheiros e cooperados.   

Equilibramos as finanças e go-
vernança em cerca dois anos. 
Para isso, corremos atrás de ca-

pacitação. Tenho o prazer de 
destacar a parceria da Organi-
zação das Cooperativas do Es-
tado de Minas Gerais (OCEMG), 
que nos ofereceu diversos cur-
sos, capacitando os dirigentes e 
funcionários. Juntos, fizemos um 
trabalho maravilhoso, reconhe-
cido em âmbito nacional através 
dos Prêmios de Excelência em 
Gestão, criado e regulamentado 
pela Organização das Cooperati-
vas Brasileiras (OCB).

No desejo de estar em constante 
crescimento e levando a assis-
tência aos cooperados, no ano 
passado, criamos a Unidade Co-
opama Pouso Alegre, que é su-
cesso absoluto. Adquirimos um 
terreno de quatro hectares, às 
margens da Rodovia Fernão Dias 
para a construção da Unidade 
Coopama de Grãos, em Careaçu, 
visando atender a região cerea-
lista, que nasceu recentemente, 
entre São João Del Rei e Pouso 
Alegre. 

Também adquirimos importante 
imóvel na área urbana de Ma-
chado, que já abrigou a PROEX e 
Pastifício Santa Amália II. Decidi-
mos expandir para ampliar nos-
sa capacidade administrativa e 
de armazenamento. A Coopama 
ainda criou a Unidade Poços de 
Caldas. Tudo foi pensado para 
dar assistência a uma região rica 
em cafeicultura, grãos e pecu-
ária diferenciada. E apesar das 
dificuldades com a pandemia, 
deve estar em funcionamento 
neste mês de maio. 
 

Portanto é chegada a hora de 
convidar aos cooperados a conti-
nuar depositando sua confiança 
na sua cooperativa, prestigian-
do e dando a ela o seu apoio. 
Aproveito e convido para que 
venham receber as sobras do 
bom resultado que obtivemos 
em 2020. Nossas sobras atingi-
ram em torno de quinze milhões. 
O resultado é reflexo de um bom 
trabalho realizado, que impactou 
no aumento das vendas e área 
de atuação, sempre com preços 
competitivos. 

Preciso dizer aos nossos coope-
rados e colaboradores que con-
tinuaremos contando com todos, 
pois o sucesso da Coopama é o 
sucesso de cada um de vocês.

O agradecimento maior vai a 
Deus que nos sustenta, acompa-
nhado de um pedido para que 
nos livre da Covid-19 o mais rápi-
do possível, pois nós precisamos 
viver. 

Um abraço!
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11º Dias de Negócios Coopama 

A 11ª edição do Dias de Negócios Coopama aconteceu entre 12 e 17 de abril em todas as Unidades da coopera-
tiva e mais uma vez proporcionou condições diferenciadas, opções de barter, financiamento de adubos, trava 
de ração, minerais, medicamentos veterinários e muito mais.

Quem participou, com certeza não saiu sem realizar um bom negócio, afinal, o evento acontece justamente na 
época em que o produtor está começando a se preparar para a colheita de café e culturas de inverno. O coope-
rado pôde adquirir maquinários e implementos, além, é claro, de muitas opções para quem atua na pecuária.

De acordo com o Diretor Presidente da Coopama, Dr. João Emygdio Gonçalves, no barter, a moeda é a produção 
que englobou café, milho ou soja da safra de 2022. Os associados tiveram à disposição todo portfólio da Coo-
pama, sem a necessidade de se descapitalizar.

“Nosso compromisso é com a sustentabilidade da cooperativa e bem estar do cooperado, buscando inovar 
diariamente para que o agronegócio continue a fomentar nossa economia e sustentar nossas famílias”, sa-
lientou Dr. João Emygdio, que também reforçou todos os cuidados durante o evento devido a Pandemia do 
COVID-19. 

“Oferecemos todas facilidades possíveis aos cooperados. Realizamos o evento online, nas Unidades e através 
de visitas agendadas dos Consultores Técnicos de Vendas”, finaliza o Diretor Presidente da Coopama.

Condições diferenciadas e barter foram o foco junto ao produtor
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No campo, principalmente os cafeicultores optaram por adiantar e fechar bons negócios. De acordo com o 
Consultor de Campo Matheus Ferreira Dias, os cooperados fi caram muito satisfeitos, em especial com o barter. 
“Nossas condições para troca foram ótimas e com isso o produtor de café pôde fechar bons negócios”.

Ainda de acordo com Matheus, o atendimento no campo, próximo ao cooperado também foi um diferencial. 
“Auxiliamos os produtores em todas as etapas, isso gera confi ança. Na área de grãos, como a soja, fi zemos 
bons negócios. A comercialização de adubos também foi interessante, pois estrategicamente os produtores 
adiantaram a compra diante das incertezas do mercado. A Coopama mais uma vez viabilizou a aquisição sem 
descapitalizar o produtor”, fi naliza o consultor.

Antecipação estratégica

COOPAMA

11º Dias de
Negócios

DESTAQUES
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AGO Coopama 2021

Em 15 de março a Coopama realizou sua Assembleia Geral Ordinária – AGO para apresentar e aprovar as con-
tas do exercício anterior, além da eleição para os conselhos administrativo e fiscal. Em novo formato devido a 
pandemia de COVID-19 e com a seriedade habitual, a assembleia aconteceu com número reduzido de pessoas 
e sem a tradicional confraternização entre cooperados.

O relatório de gestão também ganhou novo modelo, através de vídeo todas as ações realizadas foram apre-
sentadas. A dinâmica agradou e contextualizou de forma única todos os investimentos e contas da cooperativa. 
Prova da seriedade da prestação de contas, foi a aprovação unânime, onde todos os cooperados presentes 
votaram. 

Para o conselheiro administrativo Vinícius Magalhães de Carli, o foco no cuidado com a saúde de todos fez a 
diferença nesta nova realidade. “Ficamos todos atentos às normas de prevenção, sem aglomeração e com 
máscara. Além dos cuidados individuais, como cada um receber sua caneta para assinatura de presença e ata. 
A gente não teve aquele contato presencial, sentimos a falta dessa troca, mas a Assembleia atendeu todas as 
expectativas e esse trabalho é essencial para transparência da cooperativa”.

A eleição para conselheiros administrativos (com mandato de três anos) e fiscais (com mandato de um ano) 
ocorreu de forma tranquila e ao fim deste texto você pode conferir todos os eleitos, que de forma transparente 
e responsável vão atuar em conjunto na administração da Coopama.

Novo formato, aprovação unânime e gestão séria
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CONSELHO FISCAL
2021/2022

Juliana Caixeta Carvalho

Jorge Dennys Vasconcelos

Wellington Teodoro de Lima

Samuel Campos Gonçalves

Armando Navas Guirão Filho

Roseval Mendes da Silveira

Agradecemos a todos os nossos colaboradores e cooperados pelos ótimos resultados 
do ano de 2020. Seguimos trabalhando com foco em nossos produtores, para juntos, 

sermos a força do agronegócio.

Devido a pandemia de COVID-19, a AGO aconteceu seguindo todas as orientações de 
distanciamento, uso de máscara, álcool gel e sem contato físico. Antes do evento, 
membros do comitê gestor municipal do Covid-19 se reuniram com colaboradores da 
Coopama para instruções acerca de aferição de temperatura, distribuição de másca-
ras e álcool, além da disposição com distanciamento de todos.

João Emygdio Gonçalves

Fernando Caixeta Vieira

Sandro da Silva Oliveira

Luiz Alberto Caixeta Berteli

Luiz Fernando Fagundes de Gouvêa

Júlio José Pereira de Sousa 

Vinícius Magalhães de Carli

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2021/2024

Agradecemos a todos os nossos colaboradores e cooperados pelos ótimos resultados 
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Visão estratégica:
Coopama unifi ca setores em novo espaço 

Às margens da Rodovia 267 em Machado, o novo 
Centro de Distribuição Coopama – CDC - é fruto 
da visão estratégica para o desenvolvimento da 
cooperativa. O espaço possui mais de 42 mil me-
tros quadrados e com um projeto moderno vai 
unifi car Logística e depósito de insumos, além 
da estrutura de distribuição.

Para o Diretor Administrativo Fernando Caixeta 
Vieira, esse é mais um passo rumo à moderni-
zação da estrutura física da cooperativa. “Hoje 
a Coopama possui um Centro de Distribuição 
que não comporta mais a demanda e a aquisi-
ção deste imóvel vai concentrar setores-chave 
na distribuição, além de ter mais capacidade de 
operação. Agilidade e verticalização que são ne-
cessários neste momento para estarmos prepa-
rados para o futuro”.

O local vai abrigar também escritórios adminis-

DESENVOLVIMENTO

trativos que dão suporte às áreas operacionais 
de logística e distribuição. A reforma do prédio já 
começou e a previsão é que a mudança completa 
seja feita no segundo semestre de 2021.

“Mesmo com todas as adversidades dos últimos 
meses, o agronegócio não recuou. Trabalhamos 
muito para não deixar de crescer e é gratifi cante 
ver que estamos com tantos projetos de expan-
são acontecendo simultaneamente. Poços de 
Caldas vai receber uma Unidade Coopama, Ca-
reaçu vai abrigar uma Unidade de armazenagem 
de grãos e estamos preparando um novo espaço 
para comercialização de Tratores e Implemen-
tos que será inaugurado em breve, além deste 
grande projeto do novo CDC. Para mim é moti-
vo de orgulho saber que a cooperativa trabalha 
em prol do produtor e pensando lá na frente, na 
perenidade do nosso ramo de atuação”, destaca 
Fernando.

Imóvel às margens da Rodovia 267 foi adquirido em 2020
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Loja vai suprir a demanda de produtores da região

A expansão territorial da Coopama é estratégica e 
sempre com um único foco: o cooperado. Os últi-
mos anos foram de franco crescimento, tanto em 
reformas e ampliação quanto em inaugurações 
e agora é a vez de Poços de Caldas receber uma 
Unidade Coopama.

Com área ampla e boa localização, a Unidade 
chega para atender cooperados da região e tam-
bém atrair novos produtores que estão em busca 
de soluções no agronegócio. A loja ainda está em 
fase de implantação, com inauguração prevista 
para o fi m de maio e o endereço é Avenida Wen-
ceslau Braz, 4300.

A região é rica tanto na agricultura e pecuária, 
quanto no turismo, o que torna a cidade um pon-
to interessante para negócios diversos. De acordo 
com dados do IBGE de 2019, as principais cultu-

ras da região são: café, grãos (milho, soja e aveia), 
hortifruti (feijão, banana, tangerina, pêssego, ba-
tata inglesa, mandioca e tomate) e na pecuária os 
gados de corte e leite, ovinos, suínos e bubalinos.
Com mais de 76 anos de mercado, a Coopama vi-
sualizou em Poços de Caldas, uma grande oportu-
nidade de levar soluções para a cidade e região. 

“Em breve, a Coopama vai contar com uma loja 
completa, com todo portfólio, que contempla 
desde medicamentos veterinários, linha pet, 
rações, defensivos, máquinas de grande porte, 
tratores Landini, combustíveis, lubrifi cantes e 
pneus. Além de contar com serviços de telefonia, 
plano de saúde, assistência veterinária e agronô-
mica. Com um grande diferencial: a opção barter 
como moeda de troca”, afi rma André Luiz Fernan-
des, coordenador da loja.

DESENVOLVIMENTO
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Coopama amplia Departamento de
Tratores e Implementos 

DESENVOLVIMENTO

As melhores marcas e condições em um só lugar

Um importante serviço prestado pela Coopama é o 
fornecimento de implementos agrícolas que auxi-
liam o produtor desde a preparação do solo até a 
colheita nas culturas de café, grãos, hortifruti e tam-
bém implementos para pecuária. 
   
Todos os implementos e maquinários necessários 
para uma produção bem feita e otimizada podem 
ser encontrados na cooperativa. Entre os produtos, 
estão máquinas pesadas como plantadeiras, adu-
badeiras, carretas hidráulicas, tratores, secadores, 
distribuidores de calcário, entre outras.

Com todo conhecimento da Coopama nesta área, 
chegou a hora de expandir a atuação no forneci-
mento de máquinas. Um novo espaço está sendo 
preparado para concentrar as demandas, inclusive 

com ofi cina exclusiva. O local é às margens da rodo-
via 267, sentido Poços de Caldas e será revendedor 
exclusivo dos tratores Landini.

E para facilitar ainda mais, os cooperados Coopa-
ma podem adquirir os tratores e implementos com 
ótimas condições de barter, principalmente neste 
momento em que as commodities estão valoriza-
das, sem se descapitalizar durante o momento que 
terão outros gastos com suas atividades.

“Continuaremos nos dedicando ao máximo para 
o crescimento da Coopama. Iniciamos um trabalho 
diferenciado para máquinas e implementos. A loja 
será referência em modernidade e atendimento”,
diz Sandro Oliveira, Diretor Financeiro da Coopama. 
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SUPORTE AO PRODUTOR

Usando a tecnologia para auxiliar o cooperado com uma calagem precisa

A Agricultura de Precisão (AP) é realidade para 
você, cooperado. Ela possibilita ao produtor 
conhecer sua área de cultivo de maneira com-
pleta, efi ciente e precisa. Na Coopama usamos 
a AP para a calagem do solo em cafezais.

Através de mapeamento da área com GPS e 
posterior coleta de amostras de solo é feito 
o Mapa de Fertilidade e é criado o Mapa de 
Prescrição. Com os dados em mãos é possível 
calibrar e aferir os equipamentos no trator 
que fará a calagem precisa em cada talhão, na 
quantidade necessária.

O produtor pode perceber com o uso dessa 
tecnologia a redução de desperdícios, menor 
custo e mais efi ciência na aplicação. Tudo é 
feito de forma automatizada, com análise cri-
teriosa para que dê retorno ao cooperado.

A AP é um diferencial importante para garantir a competitividade e sustentabilidade do 
agronegócio brasileiro, uma vez que estudos informam que a combinação de tecnologias 

agrícolas pode aumentar o rendimento global das lavouras em até 67%. *

De acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a AP está 
sendo utilizada, principalmente, nas culturas de milho, soja, café, cana, feijão. Além disso, 

também é utilizada na fruticultura, na pecuária de precisão e na irrigação de precisão.  

Agricultura de precisão e outras culturas

* Dados do MAPA
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É chegada a colheita do café
O outono chegou e para os produtores é hora de atenção

Com a chegada dos meses de abril e maio são fei-
tos os últimos preparos para a colheita do café. 
Este é o momento em que o produtor vai colher os 
resultados de todo o trabalho do último ano. 

A previsão da Safra 2021 é menor para a nossa 
região. A Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB) estima uma redução de 20 a 30% em rela-
ção à safra anterior. Apesar da estimada redução, 
o cenário para o café está favorável pelos preços 
praticados da saca do café, que estão em um pata-
mar superior comparado aos anos anteriores.

Contudo, o momento exige atenção, pois continua-
mos passando pela pandemia do Covid-19, onde as 
restrições, que visam conter seu avanço, impactam 

diretamente a cafeicultura. 

Nossa região é conhecida pela grande extensão de 
lavouras de café, que predomina a colheita ma-
nual ou semi-mecanizada, feita com derriçadeiras 
manuais. Ou seja, ainda não somos modelo de co-
lheitas 100% mecanizadas. 

Além disso, muitos trabalhadores safristas vêm 
de outras regiões ou estados e o translado des-
sas pessoas podem facilitar a contaminação. Para 
diminuir esse risco, é importante que o amigo pro-
dutor esteja atento às normas e medidas de pre-
venção ao novo coronavírus durante a colheita do 
café, visando sempre o cuidado com: o transporte 
seguro, o alojamento, a higiene, o álcool em gel, o 



uso da máscara e claro, sempre evitar aglomera-
ções.

Este é mais um desafi o que o produtor precisa en-
frentar e para ter qualidade de seu produto, ele 
não pode deixar de lado o trabalho de manejo: fa-
zer uma boa arruação da lavoura, a prévia revisão 
nos equipamentos e na estrutura da propriedade, 
tratores, carros e transporte de trabalhadores. O 
terreiro de café, tulha e barracões precisam ser 
limpos para que não haja contaminação. Também 
é preciso revisar os secadores, os lavadores e todo 
equipamento utilizado durante a safra. 

O mercado está cada vez mais exigente no que tan-
ge a qualidade que agrega valor ao lote ou talhão. 
A dica é separar os talhões por variedades, café de 
pano e o café de varrição, para garantir uma quali-
dade diferenciada.

Cafés especiais participam de concursos de qua-
lidade, onde os melhores são classifi cados e ven-

didos com valor superior ao do mercado, além do 
ágio fi nanceiro sobre a saca de café, o nome do 
produtor e da propriedade são reconhecidos no 
Brasil e no mundo.

A Coopama está junto com o produtor em todas 
as etapas e, principalmente, nesta nova safra que 
se inicia. Dando suporte necessário em todos os 
setores que englobam nossa cafeicultura. 
Mais informações: 35 3295-0104.

UMA BOA SAFRA A TODOS!

Fábio Caixeta Marcovig Junior
Consultor Técnico de Campo

35 98834-6548

SUPORTE AO PRODUTOR
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Seguros Agrícolas
Prevenir é a melhor opção

Amigo cooperado, você sabe a importância do se-
guro? Pode se dizer que o seguro é a melhor forma 
de proteger seus bens e seu capital empregado na 
lavoura. 

O seguro nada mais é do que um direito que o segu-
rado tem de ser indenizado pelo valor do bem se-
gurado contratado na apólice. Quando falamos de 
seguro, a primeira coisa que pensamos são seguros 
de veículos e imóveis, que são os mais conhecidos. 
Mas as companhias possuem um leque de produtos 
que podem assegurar, de forma parcial ou total, a 
maior parte de nossos bens.

No agronegócio, podemos contar com seguros de 
funcionários, da propriedade, máquinas e equipa-
mentos. Além de proteção para a lavoura contra 
riscos por eventos climáticos diversos como chuvas 
excessivas, incêndio, queda de raio, tromba d’água, 
ventos fortes, ventos frios, seca, geada, granizo, va-
riações excessivas de temperaturas, frustração de 
safra e quebra de produtividade e perda de qua-
lidade. 

Muitos cooperados chegam com queixas de produ-
tividade por eventos diversos e em todo tipo de cul-
turas produzidas em nossa região. Até o momento, 
as principais queixas envolvem eventos climáticos 
e ataque da “cigarrinha” no milho. Todos esses des-
vios trazem perdas signifi cativas, diminuindo o seu 
ganho fi nanceiro, que acaba gerando muita frusta-
ção. 

Neste cenário, lembro daquele velho ditado: “o ano 

que vem será melhor”. Parece que sempre estamos 
à espera por este ano, que para muitos, nunca che-
ga. Já por um outro lado, percebo o alívio e tranqui-
lidade de quem optou por fazer um seguro como 
medida protetiva e não fi car exposto aos riscos.

Recentemente tive a oportunidade de atender um 
cooperado, que teve sua produção de milho devas-
tada por fortes ventos. A primeira pergunta que fi z 
foi: “O Sr. fez o seguro?” E com um olhar de alívio 
ele respondeu: “Sim, graças a Deus fi z o seguro. A 
companhia já fez o laudo e irá reembolsar o prejuí-
zo sofrido”. Logo, também me senti aliviado por ele. 
Comentamos da importância que é fazer e manter 
o seguro dos nossos bens e da tranquilidade que 
isso proporciona. 

Estamos expostos a muitas variáveis que não pode-
mos controlar e o seguro nos garante estabilidade 
e nos proporciona segurança, evitando prejuízos, 
caso aconteça algum imprevisto. Estar segurado é 
como abrir a janela, avistar a tempestade e não ter 
medo, pois se houver alguma perda, já está tudo 
garantido e seremos ressarcidos.

A Coopama está preparada para atendê-lo em to-
das as modalidades de seguros, temos as melhores 
condições fi nanceiras e suporte de atendimento 
caso ocorra algum sinistro. Através do seguro po-
demos garantir ganhos fi nanceiros, evitar perdas 
por fatores que não podemos controlar. Sem contar 
com a tranquilidade de olhar para o céu sem temer 
por sol ou chuva. Tenho a certeza de que prevenir 
ainda continua sendo a melhor opção.  

Luiz Paulo Brigadão Junior
Coordenador Financeiro
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Agência de Desenvolvimento em
Poços de Caldas

Diretoria da Coopama participa de lançamento de
Agência de Desenvolvimento em Poços de Caldas

A Coopama está sempre atenta aos projetos que 
visam o desenvolvimento econômico da região. 
Com este pensamento, em fevereiro deste ano, 
a diretoria da cooperativa participou do lança-
mento da Agência de Desenvolvimento de Poços 
de Caldas. A cerimônia aconteceu na sede da As-
sociação Comercial, Industrial e Agropecuária, e 
o projeto atua no fomento de novos negócios e 
na potencialização dos que já existem.

A coordenação executiva conta com a Sra. Amé-
lia Queiroz, que soma 20 anos de experiência 
prática na área. Ela criou o projeto: Município 
2050, em São João da Boa Vista, Mococa, São 
José do Rio Pardo e Guaxupé e, além de Poços 
de Caldas, a agência abrangerá também as cida-
des vizinhas. 
“Objetivamos esse ambiente de negócios para 
que haja sinergia, otimizando capital intelectu-
al da região gerando resultados progressivos, 
melhorando e inovando os negócios na região”, 
explica Amélia.

O evento foi importante para inserir a Coopama 
na região que em breve vai receber uma Unidade 
completa da cooperativa. “Nossa chegada a Po-
ços de Caldas foi pensada para dar assistência a 
região que é rica em cafeicultura, grãos e pecu-
ária diferenciada. Apesar das difi culdades com 
a pandemia, a Unidade deve estar em funciona-
mento neste mês de maio”, confi rma João Emyg-
dio Gonçalves, Diretor Presidente da Coopama.

Juntos, no desenvolvimento regional e na força 
do agronegócio.

Felipe (Gerente de Fertilizantes), Sandro (Diretor
Financeiro), Dr. João Emygdio (Diretor Presidente)

e Fernando (Diretor Administrativo)
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ACONTECEU NA COOPAMA

Palestra Dia das Mulheres 
Ana Paula Paixão destacou os 5 poderes de uma “Mulher Maravilha”

Visão além do alcance, auto confi ança, resili-
ência, alta performance e atitude. Estes foram 
os poderes enaltecidos por Ana Paula Paixão 
às cooperadas, esposas de cooperados, cola-
boradoras e sociedade na live realizada no dia 
25 de março. A palestra contou com abertura 
do presidente da Coopama, Dr. João Emygdio 
Gonçalves que parabenizou a competência, li-
derança e desempenho exemplares de todas 
que fazem da cooperativa uma potência em 
nossa região.

Os poderes de ‘Mulher Maravilha’ foram asso-
ciados ao dia a dia, às cobranças e desafi os 
que as mulheres enfrentam no mercado de 
trabalho e na vida como um todo. Na luta pela 
igualdade e presença em espaços antes majo-
ritariamente masculinos.

Andréia Araújo, que trabalha no setor de com-
pras do Centro de Distribuição, deu show rea-
fi rmando a força das mulheres. “A palestra foi 
excelente, super motivadora. Afinal, podemos 

ser o que quisermos, só é preciso deixar aflo-
rar cada mulher maravilha presente no nosso 
interior, ainda que sejamos imperfeitas. Obri-
gada Coopama pelo presente”, disse Andréia.

Equidade e valorização além das palavras é 
a cultura cooperativista, faz parte de nossas 
ações diárias e no mês que apresentamos* 
todos os resultados de 2020 e podemos dizer: 
somos a força do agronegócio graças ao de-
sempenho de todas e todos.

As participantes inscritas receberam uma linda 
nécessaire como presente pelo dia Internacio-
nal da Mulher, comemorado no dia 8 de março. 
O evento foi online e a entrega dos presentes 
foi individual e seguiu todos os protocolos de 
segurança contra a Covid-19, como o uso de 
máscara, álcool gel e sem aglomeração.

* No dia 15 de março foram apresentados os 
resultados durante a Assembleia Geral Ordiná-
ria.

Colaboradoras assistiram em seus departamentos.



SUSTENTABILIDADE

Projeto Campo Limpo
Sistema do InPev já recolheu mais de 600 mil
toneladas de embalagens de defensivos agrícolas

A responsabilidade socioambien-
tal é um de nossos valores e a cada 
dia buscamos alternativas para a 
sustentabilidade da cooperativa e 
do meio ambiente.

O Sistema Campo Limpo, do InPev 
- Instituto Nacional de Processa-
mento de Embalagens Vazias, re-
aliza o trabalho de recolhimento 
de embalagens de defensivos agrí-
colas e destinação correta destes 
materiais para descarte ou recicla-
gem.

A Coopama se reuniu com o Insti-
tuto a fi m de alinhar as ações do 
projeto. Uma delas, ocorreu em 

Pedralva e outra será lançada em 
Elói Mendes para levar o projeto e 
atrair mais produtores para que as 
embalagens sejam destinadas cor-
retamente e com o menor impacto 
ambiental possível.

Desde 2002 o InPev destinou mais 
de 600 mil toneladas de embala-
gens, deste total 94% foi para a 
reciclagem e 6% para incineração. 
Preservar é o que garante uma 
agricultura sustentável e rentável.
A Coopama apoia e adere ao pro-
jeto com o objetivo de levar mais 
sustentabilidade para todas as ci-
dades e regiões onde a cooperati-
va atua. 

/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.
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

A Coopama investe e apoia projetos sociais

O interesse pela comunidade é o sétimo e último 
princípio cooperativista. Quando olhamos para trás, 
percebemos que nossa preocupação com o ambien-
te que estamos inseridos faz a diferença para o mun-
do.

Através de projetos e ações realizadas com diversos 
públicos e faixas etárias, a Coopama auxilia na ma-
nutenção do meio ambiente, da educação de forma 
social, incentivo ao esporte, cultura e economia.

Este ano, o valor de R$ 180 mil foi destinado ao apoio 
fi nanceiro para ações e projetos sociais diversos. O 
montante é referente às sobras de 2020 e foi aprova-
da em Assembleia Geral Ordinária (AGO), que aconte-
ceu no dia 15 de março deste ano.

Entre alguns dos projetos que apoiamos, está o Bas-
quete Machado Coopama, que promove pelo espor-
te a transformação social e estímulo à prática espor-
tiva entre jovens, além dos impactos positivos que a 
atividade agrega: resiliência, senso de responsabili-
dade e disciplina.

“O nosso intuito é ser um braço, tanto para as crian-
ças quanto para as famílias, para ajudar na formação 
desses alunos. Através do esporte, a gente fomenta 
uma formação melhor. Nosso lema é fazer as meni-
nas e os meninos campeões, dentro e fora de qua-

Sobras são revertidas em ações sociais

dra. A gente incentiva o estudo e as boas práticas 
através do projeto. Eles fi cam com a gente, dos 8 até 
os 17 anos, e já saem para encarar a vida de frente”, 
explica Fábio Ribeiro, Idealizador e Coordenador do 
Projeto, além de professor e treinador das categorias 
de bases masculinas do projeto.

A cooperativa também atua em parceria com outras 
frentes sociais, como a AUPI de Poço Fundo (Associa-
ção Unidos Pela Inclusão) que trabalha em conjunto 
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae). Os recursos que a Coopama destina vão per-
mitir que a instituição continue promovendo atendi-
mento especializado para todos os assistidos, assim 
como para as famílias, que também são comprome-
tidas no cuidado. Ao todo, são 57 pessoas, sendo 36 
homens e 21 mulheres, entre 3 e 24 anos. 

“Agradecemos a Coopama pela contribuição men-
sal ao longo do ano anterior e renovação para 2021. 
Todo o investimento feito pela Cooperativa, foi des-
tinado à assistência das crianças com defi ciências e 
contratação de profi ssionais capacitados para de-
senvolvê-las. A AUPI é resultado da confi ança e força 
depositada pela Coopama.” relata Elizabete Ferreira, 
Assistente Social Responsável pelo Projeto.

Cooperar é fazer a diferença na vida das pessoas, é 
estar ao lado de quem precisa e quando precisa.

Basquete Coopama Machado AUPI - Associação Unidos pela Inclusão
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

Filha, mãe, produtora e avó 
Conheça a história de Iara, mulher que representa
todas as mães de nossa cooperativa 

A história que vamos contar para 
o dia das mães, não começou ago-
ra, teve início há mais de 100 anos, 
com o Sr. João Pereira Caixeta, pro-
dutor de café, que levou a paixão 
para os fi lhos e netos. O Sr. João 
não sabia, mas sua neta, Iara Pe-
droso Caixeta iria tocar seu legado 
e ser responsável pela tradição da 
família até hoje e é sobre ela que 
vamos falar.

Neta, fi lha, mãe e avó, Iara é hoje 
exemplo da mulher forte e à fren-
te do seu tempo. Nasceu em 1960, 
quando Roberto Carlos, Celly Cam-
pelo e Jorge Ben estavam no topo 
das paradas de sucesso, mas ela 
gosta mesmo é do rock n’ roll. Ins-
pirada pelos pais, Iara acompa-
nhou a evolução do campo. Seu 
pai, João Pereira Caixeta Filho, foi 
quem, no início dos anos 80, trou-
xe a jovem à Coopama. “Meu pai 
me levou e desde então, sou coo-
perada”.

Três anos depois, foi a vez dela 
sentir algo único, o amor nascido 
dela: Taciana Caixeta Limongi. “Me 
lembro até hoje de quando a pe-
guei no coloco e pude olhar para 
ela. Uma emoção tão grande, cho-

rei muito, mas de alegria. Ela foi 
meu primeiro presente de Deus”.

Jovem, mãe e com os desafi os 
da atividade rural, Iara teve em 
sua mãe, Dora de Paiva Pedroso 
Caixeta, o suporte que precisava. 
Com o falecimento do pai, sua 
mãe se tornou exemplo de gestão, 
de como uma mulher pode estar 
à frente os negócios e cuidar da 
família. “Minha mãe foi sempre 
muito forte. Minha heroína, co-
mandou tudo na ausência do meu 
pai”. 

A Iara mãe é orgulho, amor e de-
dicação. Sua fi lha, Taciana, é advo-
gada e juntas atuam na pecuária. 
“Minha fi lha tem o trabalho dela, 
mas também temos nossa socie-
dade com gado de corte e espero 
que meu neto, Ian, também siga 
nossos passos, inclusive, na ca-
feicultura”. Ian Caixeta Limongi 
Sales é a outra grande paixão da 
vida de Iara. “A melhor hora do dia 
é poder almoçar com minha mãe, 
minha fi lha e meu neto”, pontua. 

Mesmo sendo um ramo com pre-
dominância masculina, isso nunca 
interferiu no seu modo de agir e 

ela segue vencendo as intempé-
ries que só quem vive do agro sabe 
como é. “Os desafi os enquanto 
produtora são diários, a luta para 
conseguir crédito é a maior difi cul-
dade. Já como mãe, acredito que 
seja criar nossos fi lhos, preparar 
para que sejam bons cidadãos, 
honestos e com valores”.

Dentre tantas responsabilidades e 
sentimentos, Iara fala com carinho 
da Coopama, afi nal é uma rela-
ção que veio antes mesmo de sua 
maternidade. “A Coopama é meu 
braço direito, uma cooperativa 
que está crescendo muito através 
de uma boa gestão. Lembro que a 
primeira vez que ouvi falar sobre 
adubo fi nanciado foi pela coope-
rativa durante a feira. E eu precisei 
muito, me salvou do aperto na-
quela ocasião”.

Para fi nalizar nossa homenagem, 
Iara completa: “deixo a todas as 
mães, agricultoras e cooperadas 
Coopama, o meu abraço e meu 
amor. Lembrando sempre que 
é através das mães que temos 
exemplo de seguir em frente, de 
levantar quando estamos no chão 
e eu mais do que nunca deixo essa 
homenagem também para minha 
mãe, meu maior exemplo”.

E é assim, através da história da 
Iara que a Coopama homenageia 
todas as mães, agricultoras e mu-
lheres que diariamente correm ao 
nosso lado na paixão pela agricul-
tura e pela família.

Iara entre sua fi lha, mãe e neto Ian Iara e seu neto Ian
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A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:

ASSOCIADO MUNICÍPIO
Alfenas 
Serrania
Machado
Alfenas
Caldas 
Paraguaçu
Alfenas
São João Del Rei 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
Pouso Alegre 
São João da Mata 
São José do Alegre
Três Corações 
Machado 
Carrancas
Serrania 
Cabo Verde
Alfenas
Elói Mendes
Elói Mendes
Minduri
São João Del Rei
Machado
São João Del Rei
Virgínia
Campestre
Caconde
Bom Repouso
Monsenhor Paulo
Pedralva
Espírito Santo do Dourado
Pedralva
São João Del Rei
Machado
Ipuiúna

Alexandre Melasipo Vilela Leite 
Gilson Rodrigues Vieira 
Waldelí de Fátima da Silva
Lázaro Custódio Batista
Rosimar dos Santos Freitas 
José Andrade Dias Junior 
Marly Vilela Tercetti 
Antônio Silas Lobo Aguiar 
Cássio Masaaki Matsuo
João Eusébio Cruz 
Luiz Antônio Pascoal Rios 
Ronan José de Faria 
João Batista Messias 
José Benedito dos Reis 
Ramiro Machado Rezende 
Mateus Alves Pereira 
Ligia Honorina de Andrade Moreira
João Batista de Souza Léo
Agrop. Pedro Aurélio de Mello Ltda - AGROPAM
Gustavo Delfi no Esteves
Carlos Daniel da Silva Mendes
Simone Aparecida da Silveira
Ana Claudia Argolo Rodrigues
José Rogerio de Carvalho
Maria de Fatima Carvalho
Vanderlei Lara
Adriano Costa Franco
Agro Fonte Alta Ltda - ME 
Lauro Alves de Souza 
Adolfo Andrade Brandão
Alexandre Mendes Moselli
José Belmiro Monti Neto
José Dimas Pereira
Paulo Otavio de Souza
Marco Aurélio de Souza Fernandes
Jussara Dias Braga
Geraldo José Van Leeuwen

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35 3295-0155
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