


Senhores cooperados,

Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez 
me dirigir a vocês com alegria e muito otimismo 
em mais um início de ano.  Fomos desafiados 
a todo o momento em 2020, assim como todos 
vocês, mas conseguimos colocar em prática o 
nosso Planejamento Estratégico vencendo todos 
os obstáculos e com isso a nossa cooperativa 
teve o melhor ano de sua história.

Isso ocorreu graças ao empenho de 
colaboradores comprometidos com a causa 
e cooperados fidelizados, que valorizam e 
prestigiam sua cooperativa. Foi desempenhada 
uma gestão moderna e responsável, que 
transformou um período de potencial crise em 
um período criativo, com soluções inteligentes e 
surpreendentes.

Sabemos que o ano de 2021 é cheio de 
incertezas. Vamos trabalhar com o mesmo 
empenho e dedicação, com a esperança de 
que vamos crescer sempre, continuar a rota de 
expansão da nossa cooperativa, e superar todas 
as dificuldades que possam aparecer. Nossa 
responsabilidade aumenta a cada dia e não 
podemos deixar a peteca cair.

No decorrer deste período em que estou na 
direção de nossa cooperativa, agi com extrema 
responsabilidade, participando e levando outros 
diretores a participarem de vários Cursos de 
Gestão não só no Brasil, mas também no exterior. 
Com isso implantamos uma gestão moderna e 
competente na Coopama, nos tornando com 
alegria modelo de gestão cooperativista.

Para esse ano temos algumas ações previstas 
e muitas em execução. Colocaremos em 
funcionamento o TRR – Transporte Revendedor 
Retalhista, que distribuirá óleo diesel nas 
fazendas dos cooperados a um preço mais 
competitivo e com a qualidade de sempre. Ele 
está pronto e só aguardamos a liberação da 

Agência Nacional do Petróleo para iniciarmos 
as atividades. Teremos a finalização da Estação 
Fotovoltaica na Unidade Industrial Walter 
Palmeira, que vai gerar uma economia na ordem 
de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) 
no primeiro ano de funcionamento. A expansão 
da Coopama não para por aí! Adquirimos um 
terreno ao lado de Careaçu, às margens da 
Rodovia Fernão Dias, onde construiremos mais 
uma unidade de grãos e armazém de café, para 
atendermos a demanda local de uma região 
rica em produção de grãos, que se estende até 
São João Del Rei, região essa onde já temos 
um número considerável de cooperados.  Essa 
nova unidade contará com uma estrutura 
ampla e moderna, com o que há de melhor em 
termos de maquinários e equipamentos, para 
melhor atender os cooperados. Sem dúvidas 
será uma estrutura de ponta, referência em 
toda a região.  A Coopama também adquiriu a 
antiga Santa Amália II, com uma localização 
estratégica e importante área para expansão. A 
unidade passará por reformas para adequação 
às nossas necessidades a partir de abril, quando 
tomaremos posse definitiva. Estaremos se Deus 
assim permitir, abrindo a Unidade Coopama 
Poços de Caldas. Será na Avenida Wenceslau Braz 
nº 4400, que é a avenida de nossa entrada em 
Poços de Caldas. Esperamos o mesmo sucesso 
alcançado pela Unidade Coopama Pouso Alegre 
que iniciou suas atividades em maio de 2020, em 
plena pandemia, e que mostra a cada momento 
resultados surpreendentes. 

Meus amigos, está chegando a nossa Assembleia 
Geral Ordinária, onde prestaremos contas aos 
cooperados e serão eleitos aqueles que farão 
a gestão de nossa Coopama por mais três anos. 
Ela será no dia 15 de março atendendo o Estatuto 
Social da Coopama e a lei do cooperativismo. 
Vocês receberão antes dela o Relatório de Gestão 
da Coopama, o que facilitará as deliberações na 
assembleia.

Adianto aos senhores(as) cooperados(as) que 

PALAVRA DA DIRETORIA



Dr. João Emygdio Gonçalves 
Diretor Presidente

o Sandro Oliveira e Fernando Caixeta Vieira, 
atuais Diretores Financeiro e Administrativo 
nessa gestão, aceitaram meu convite para mais 
um mandato, para assim continuarmos o ótimo 
ritmo de crescimento de nossa cooperativa, 
fazendo com que ela continue sendo a segurança 
de seus cooperados. Lembrem-se que uma 
cooperativa só é grande se ela tiver cooperados 
fortes. Aproveito para desejar a todos um 2021 
repleto de realizações, com muitas conquistas, e 
principalmente com muita saúde.

Ao finalizar, preciso falar um pouco mais sobre 
as normas a serem seguidas na AGO. Com a 
responsabilidade de presidente da Coopama, 
e se me permitirem, também como médico, 
preciso fazer importantes alertas.

Estamos em plena pandemia pelo Covid-19. 
Com ela muitas coisas mudaram. Será uma 
AGO totalmente diferente dos outros anos. 
Teremos normas rígidas a serem seguidas para a 
segurança de todos.

Não teremos esse ano o Café com a Diretoria, 
nem palestra ou show artístico, nenhum sorteio 
e nem o tradicional Almoço de Confraternização.
Somente será possível entrada do cooperado, 

sem acompanhante. Seguiremos todas as normas 
da Vigilância Sanitária e do Comitê Gestor do 
Covid-19, assim como também seremos guiados 
pela responsabilidade de uma cooperativa que 
cuida do bem estar de seus cooperados.

Essas normas ditam que além dos cuidados 
que se impõem pelo momento vivido, não é 
recomendado em reuniões, a presença de quem 
tenha doenças crônicas, ou que esteja com febre. 
Deixo claro que não são normas da Coopama ou 
do Cooperativismo, mas sim dos órgãos a quem 
compete a saúde dos cidadãos.

Foi bom falar com vocês. Até nossa AGO.
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AVISOS

Atenção ao cadastramento ambiental rural

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um sistema de re-
gistro eletrônico que reúne  as informações das pro-
priedades e posses rurais, que compõe uma base de 
dados para o controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao desmatamen-
to. Quem não aderir, pode fi car sem acesso a fi nan-
ciamentos, negociações e ter a solicitação da licença 
ambiental negada. 

O produtor rural, segundo a Lei do novo Código fl o-
restal, é obrigado a fazer o CAR. Sua fi nalidade é regu-
larizar a área ambiental, como a RL - Reserva Legal e 
APP’s - Áreas de Preservação Permanentes em torno 
dos córregos e rios de suas propriedades rurais.

O Cadastro Ambiental Rural é exigência para fi nan-
ciamentos agrícolas nas instituições fi nanceiras e na 
compra e venda de imóvel Rural no Cartório de Regis-
tro de imóveis. 

Os produtores que ainda não inscreveram suas pro-
priedades no CAR, entre em contato com a Coopama 
pelos telefones (35) 3295-0145 e (35) 9 9937-2419 e 
fale com o responsável Lucas Scalco.

Fique atento ao CAEPF, que é obrigatório 
Desde o dia 15 de janeiro de 2019, O Cadastro de Ativi-
dade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) é obrigató-
rio. O cadastro administrado pela Receita Federal reú-
ne informações das atividades econômicas exercidas 
pela pessoa física.

Proporciona também um meio efi ciente de coletar, 
identifi car, gerir e acessar os dados cadastrais relati-
vos às atividades econômicas exercidas pelas pessoas 
físicas, servindo de apoio aos demais sistemas da Re-
ceita Federal, bem como a outros órgãos da adminis-
tração pública. 

A Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros (Cocad) 
lembra que o CAEPF substitui a matrícula CEI de Pes-
soa Física e torna-se importante para o cumprimento 
de obrigações tributárias tais como o e-Social.

E quem está obrigado a se inscrever? O Contribuinte 
Individual, conforme defi nido na Lei nº 8.212, de 1991, 

quando a ele se aplicar pelo menos uma das situa-
ções: possua segurado que lhe preste serviço; Titular 
de Cartório, sendo a inscrição no CAEPF emitida em 
nome do titular, ainda que a respectiva serventia seja 
registrada no CNPJ; pessoa física não produtor rural, 
que adquire produção rural para venda, no varejo, a 
consumidor pessoa física; produtor rural contribuin-
te individual e segurado especial, conforme a mesma 
Lei. 

Para esclarecer mais dúvidas sobre o assunto, consul-
te o seu contador.

C A E P F



Assembleia Geral Ordinária
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No dia 15 de março a Coopama realizará a AGO – Assembleia Geral Ordinária. A AGO é o momento mais 
importante da vida da cooperativa, por ser um espaço integrador e democrático, que possibilita a par-

ticipação de todos os cooperados de forma igualitária nas decisões de gestão da cooperativa. 

A Coopama reforça a importância da participação de todos, em busca de um 2021 que se apresenta 
desafi ador, sendo necessária a união de todos para nos consolidarmos como a força do agronegócio. 

A Assembleia Geral Ordinária é um momento importante, em que a cooperativa apresenta a prestação 
de contas do exercício anterior e planeja as ações do ano vigente. Um dos princípios do cooperativis-
mo é a gestão democrática e livre. É uma prática que faz parte do dia a dia das cooperativas, mas que 

fi ca mais evidente nas assembleias, com a participação dos cooperados nas decisões que vão dire-
cionar as ações da cooperativa, sendo que o direito de voto é igual para todos. Lembrando que nessa 

AGO haverá a votação para a Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Fiscal. 

DESTAQUES
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O relatório de gestão estará disponível a partir do dia 8 de março no portal do 
cooperado ou para ser retirado na Secretaria da Coopama e nas Unidades.
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Coopama contará com novo superintendente

Depois de 11 anos à frente da superintendência da 
Coopama, Fernando Caixeta deixa o posto com um 
legado inegavelmente grandioso. Quem assume a 
superintendência é  Luciano Neder Gonçal-
ves, que ocupava a função de gerente comercial. 

Durante a gestão de Fernando foram várias rea-
lizações e conquistas. O prédio administrativo foi 
ampliado para melhor atender a todos, e a estru-
tura para o cooperado foi ampliada de maneira 
significativa.

Na parte dos grãos houve reestruturação em Ma-
chado, aquisição e posterior ampliação em Al-
fenas, e a compra do terreno em Careaçu para a 
construção de mais uma Unidade Grãos. 

Na parte de cafés também houve crescimento. 
Inauguração do armazém de Poço Fundo, do De-
partamento de Cafés Especiais e o aumento da ca-
pacidade de armazenagem e comercialização.

Novas unidades Coopama também foram inaugu-
radas: Poço Fundo, Alfenas e Pouso Alegre, além do 
planejamento para abertura em Poços de Caldas 
este ano. 

Houve reestruturação da fábrica de ração, hoje a 
mais moderna da região, além da ampliação do 
portfólio de rações Coopama. 

A atuação da Coopama Combustíveis mudou de 
patamar, com o Posto de Poço Fundo, e os proje-
tos em andamento do TRR, do Centro Automotivo 
e ampliação da Conveniência.
Por fim, a aquisição do Terreno da Santa Amália II 
para unir a Logística e ampliar o Centro de Distri-
buição.

Não podemos esquecer, é claro, dos 4 prêmios So-
mos Coop, um importantíssimo reconhecimento 
pela excelência da gestão da nossa cooperativa. 
Hoje somos referência de gestão em todo o Brasil. 

Para Fernando, é um orgulho olhar para trás e ver o 
que foi feito: “Tudo isso é fruto de muito trabalho, 
dedicação, e acima de tudo, muito amor pelo que 
fazemos aqui na Coopama. Trabalhamos duro para 
oferecer sempre o melhor aos nossos cooperados. 
Fico feliz de deixar esse legado, e tenho certeza 
que a cooperativa vai continuar trilhando o cami-
nho do sucesso e do crescimento, porque isso é 
uma filosofia nossa, de sempre evoluir e buscar o 
desenvolvimento.”

O novo superintendente, Luciano Neder Gonçal-
ves, é um executivo com ampla experiência em 
multinacionais do Agronegócio, especializado em 
marketing, vendas e liderança de pessoas, com 
conhecimento pleno das principais regiões pro-
dutoras do Brasil e dos diferentes segmentos de 
mercado. Luciano chega com a missão de continu-
ar trilhando esse caminho de sucesso. Uma grande 
responsabilidade, mas que não o assusta: 

“É uma grande responsabilidade, mas tenho cer-
teza que estou preparado e posso contribuir para 
que a Coopama continue a crescer. Creio que pos-
so ajudar na modernização de processos, na ex-
pansão da marca Coopama, e no desenvolvimento 
de pessoas e líderes, o que eu acho fundamental. 
Claro que encontro um ambiente muito favorável, 
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uma vez que o Fernando faz um trabalho excepcio-
nal. Já chego com o time ganhando, e agora é tra-
balhar para crescer ainda mais”!

O presidente da Coopama, Dr. João Emygdio, tam-
bém comentou sobre o legado de Fernando e a 
expectativa pela chegada de Luciano ao cargo: “O 
crescimento da Coopama nos últimos anos nos 
trouxe até esse momento, quando precisamos to-
mar algumas decisões estratégicas, pensando na 
continuidade dessa expansão. O cargo de superin-
tendente precisou ser desvinculado da Diretoria 
Executiva, uma vez que o volume de trabalho ge-
rado pelo próprio crescimento impossibilita o acú-
mulo dessas funções tão importantes. Chegamos 
a esse momento com serenidade, certos de que o 

trabalho tão bem desempenhado pelo Fernando 
Caixeta encontrará na figura do novo superinten-
dente, Luciano Neder, a sua continuidade. As re-
alizações do Fernando frente à superintendência 
entram para a nossa história. Mudamos de pata-
mar nos últimos anos, e só temos motivos para co-
memorar. A estrada está pavimentada para que o 
Luciano inicie a sua jornada e a Coopama continue 
trilhando o caminho do sucesso. A vida é feita de 
ciclos, e a partir do mês de abril, iniciamos mais 
um, com o Fernando ainda fazendo a diferença, 
dedicando-se exclusivamente ao cargo de Diretor 
Administrativo, e com o Luciano Neder na função 
de superintendente, todos juntos, em um só pro-
pósito. Tenho certeza de que será um sucesso, as-
sim como foram os últimos anos.”

Nova parceria para exportação de cafés
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peciais. Começamos em 2012, diante da necessi-
dade apontada pelos produtores da região, que 
precisavam de um facilitador para essas expor-
tações. A parceria com a Coopama é um namoro 
antigo. É um marco, pois vai juntar duas empre-
sas machadenses com o mesmo objetivo que 
tem muito a oferecer ao mercado internacional.” 
 
David Rodrigues Soares, gerente do Departa-
mento de Cafés da Coopama, falou sobre a par-
ceria: “A Legendér será o braço da Coopama 
para o mercado externo. A princípio será uma 
porta aberta para que  os nossos cooperados 
possam exportar os cafés especiais, e futura-
mente também o café commoditie. A parceria 
vai abrir portas e agregar valor ao nosso café.” 
 
Essa parceria vai promover transparência, ras-
treabilidade e sustentabilidade em nossa região, 
conectar produtores com o mercado global, dar 
suporte a programas inovadores de qualidade e 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
nas comunidades rurais. Sem dúvidas, será um 
sucesso!

A Coopama e Legendér formalizaram parceria 
para fortalecer a atuação dos cafés especiais 
no mercado de exportação. Uma parceria ino-
vadora, que une expertise e plena oferta em 
uma região com destaque para cafés especiais. 
A Legendér é uma empresa que atua no mer-
cado externo com diversos clientes nos cinco 
continentes de uma forma totalmente rastreá-
vel com foco na qualidade e sustentabilidade. 
 
Demilson Junior, fundador da Legender, falou so-
bre a empresa e a parceria: “Somos uma empresa 
familiar, 100% focada na exportação de cafés es-
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O cultivo do morango na região 
Sul Mineira sempre é destaque 
no cenário nacional sendo res-
ponsável por mais de 50% da 
produção do país, passando de 
120 mil toneladas, e a cada sa-
fra que passa se consolida pela 
sua importância econômica.

O morangueiro é uma planta 
perene, porém cultivada como 
anual principalmente por ques-
tões sanitárias e fi siológicas, 
isso implica em um manejo as-
sertivo justamente pela sua fra-
gilidade e rápido ciclo. A planta 
tem preferência por temperatu-
ras altas durante o dia e ame-
nas durante a noite. O plantio 
ocorre nos meses de fevereiro a 
abril, e no período de junho a 
agosto. A maior parte do plantio 
é feito com mudas importadas. 
O planejamento é fundamental 
para implantação da cultura, al-
gumas operações importantes 
precisam ser realizadas para o 
preparo da área, como a análise 
de solo, ajustando para exigên-

cia da cultura.  Deve-se fazer 
a aração, calagem (se neces-
sário) e gradagem da área an-
tes da elevação dos canteiros.

É importante que a calagem 
seja feita com antecedência 
para que o calcário utiliza-
do tenha tempo de reagir no 
solo, corrigindo assim a acidez 
e disponibilizando os nutrien-
tes necessários a cultura.  A 
calagem também será muito 
importante como fonte de cál-
cio e magnésio para a cultura 
(grande parte das defi ciências 
aparentes em uma planta de-
senvolvida e em produção se 
originam da sua falta no solo, e 
isso impactará na produtivida-
de e qualidade fi nal dos frutos).

Seguindo para o preparo do 
canteiro, é sempre aconselhável 
o uso de uma adubação orgâni-
ca (30 a 40 dias antes do plan-
tio) para fornecimento de ma-
téria orgânica podendo ser de 
base vegetal compostada ou até 
mesmo o esterco animal curti-
do, visando sempre a promoção 
do aspecto biológico e estrutu-
ral do solo. Após a aplicação é 
recomendado a passagem da 
enxada rotativa pela primeira 
vez e 15 dias antes do plantio é 
indicado a segunda passagem. 
Nessa última também é indica-
do adicionar o adubo químico 
de plantio com sua formulação 

e dose perante a recomenda-
ção da análise interpretada.

Após a implantação do canteiro 
começa uma nova fase de aten-
ção no acompanhamento e mo-
nitoramento das mudas, já que 
as plantas estão se adaptando 
ao canteiro e são bem mais 
suscetíveis ao ataque de pra-
gas e doenças.  Essas doenças e 
pragas têm alto potencial des-
trutivo e podem chegar até a 
dizimar por inteiro a área plan-
tada, por isso o monitoramento 
junto a um profi ssional da área 
é o mais aconselhável, pois 
sempre que necessário serão 
feitas as recomendações mais 
adequadas para a proteção da 
lavoura junto as boas práti-
cas e defensivos mais indica-
dos e registrados para cultura.

A Coopama possui um amplo 
portfólio para atender as prin-
cipais demandas da cultura, 
bem como um departamento 
agronômico para acompanha-
mento e orientações do produ-
tor do plantio à colheita. 
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O que seus animais dizem sobre você?
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Eduardo Valias Vargas
Consultor Técnico
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Ainda nos bancos da Universi-
dade, lá no milênio passado, um 
professor daqueles bem práti-
cos e imprescindíveis disse que 
“em uma fazenda, todos podem 
mentir, menos os animais”. Mui-
tos anos depois, já trabalhando 
em uma empresa multinacional, 
conheci uma metodologia que 
busca “ouvir o que as vacas es-
tão falando”. Sim, elas falam, as 
novilhas, bezerras e o gado de 
corte também, não se espan-
te. Animais de produção falam 
o tempo todo, e todos nós po-
deremos ouvi-los, se nos man-
tivermos atentos à rotina, aos 
indicadores, aos sintomas, aos 
animais. A decisão e a responsa-
bilidade sobre o que eles, seus 
animais, falarão de você, produ-
tor, é sua, só sua!

Nossos animais precisam que 
escolhamos para eles a genéti-
ca, a nutrição e o manejo, que 
são os consagrados pilares da 
produção pecuária. E acrescen-
to aqui, tão importante quanto 
tudo o que foi dito: as pessoas 
que escolhemos para conduzir 
nosso rebanho.

Já visitei fazenda de expressão 
nacional em genética de gado 
nelore, com pastos bem divi-
didos, bem formados, aguada 
excelente, cochos cobertos, po-
rém sem acesso que permitisse 
aos animais usufruírem dos ali-
mentos colocados no cocho, no 
caso, suplemento mineral com 

aditivos de última geração, que 
enfeitava o cocho e não nutria 
os animais. Faltou manejo, mas 
a primeira suspeita foi com a 
nutrição. Por quê? Porque a va-
cada de excelente genética es-
tava terrivelmente magra, pelos 
opacos, retenção de placenta, 
pouco leite, cenário de guerra. 
Nesse cenário, as vacas diziam, 
gritavam que algo estava errado 
na alimentação, na nutrição. E 
estavam certas, pois elas sim-
plesmente não conseguiam se 
alimentar corretamente. Falta-
vam aqueles micronutrientes, 
que possuem macro responsa-
bilidades!

Mas nosso foco está sempre no 
preço do milho, do farelo de soja 
e julgamos que níveis de prote-
ína bruta é o mais importante, 
que uma ração com 27% de pro-
teína é melhor que uma de 24% 
ou de 22%. E o mesmo conceito 
nos proteinados. De onde tira-
mos isso? Talvez da tradição, 
pois quando surgiu o mercado 
brasileiro de rações, lá no mi-
lênio passado (antes mesmo de 
eu estar na universidade), os in-
gredientes eram milho, farelo de 
soja e 3% de minerais e vitami-
nas. Os torneios leiteiros eram 
vencidos por vacas que produ-
ziam 25 litros de leite e o gado 
de corte pastava o que sobrava 
lá no pastinho do fundo.

Atualmente secamos vacas pro-
duzindo 25 litros de leite, con-

fi namos bois com ganhos es-
trondosos de peso, focamos  na 
qualidade do leite e da carne, 
precocidade e lucro. Atende-
mos exigências internacionais 
de idade de animais, bem estar 
animal, sustentabilidade. Domi-
namos tecnologias de forragens, 
ensilagem, inoculantes, aditi-
vos melhoradores de desempe-
nho, genética, manejo, robôs, 
sensores, softwares, fábricas, 
qualidade de mistura, sistemas 
de formulação, e insistimos em 
classifi car as rações pelo nível 
de proteína bruta

Nível de proteína bruta é impor-
tante sim, mas se você escolhe 
sua ração somente por esse in-
dicador e por preço, cuidado, 
pois seus animais não farão 
bons comentários a seu respei-
to. Você estará na fofoca da bai-
xa produção, dos problemas de 
cascos, reprodução, na lamúria 
do prejuízo, enquanto poderia 
estar na notícia da produtivida-
de e dos lucros. 

Para mais informações converse 
com o time técnico da Coopama!



Começou no dia 14 de janeiro, o Projeto Residên-
cia Agrícola, uma parceria da Coopama com o Ins-
tituto Federal de Machado. O projeto consiste em 

ACONTECEU NA COOPAMA

Novidades no quadro de funcionários do 
setor de Nutrição Animal

A Coopama trabalha para oferecer as melho-
res soluções para cada produtor rural e tam-
bém para criar um bom ambiente de trabalho 
para seus colaboradores, com equipes bem 
dimensionadas e com a demanda planejada 
de forma a atender as necessidades de todos.

Pensando nisso, no fim de 2020 a Coopama 
aumentou o quadro de funcionários da Equi-
pe Técnica da Veterinária e Nutrição Animal, 
e nossa estrutura ficou da seguinte forma:
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Projeto oferece vivência no ambiente 
cooperativista para estudantes

Caroliny Eleutério é a responsável técni-
ca da Fábrica de Ração, e no atendimen-
to técnico, com as revendas de rações te-
mos a Laís Pereira e o Dionísio está como 
representante comercial de revendas.

No atendimento da região de Poço Fundo e 
Turvolândia, o responsável é o Charles Hum-
berto. Rodrigo Cardoso atende a região de 
Machado, Allan Carvalho atende a região de 
Alfenas e Elói Mendes e Luís Felipe Gonçalves 
atende a região de Pouso Alegre. 

Na consultoria veterinária de todas as uni-
dades, temos a Bianca Cupertino, Nicanor 
Soares e Everton Schimit. Além disso, o coo-
perado conta com o serviço dos médicos ve-
terinários que tem convênio com a Coopama: 
Raphael Ianuzzi (35 99852-6964) em Machado, 
José Ibraim Barroso Neto (35 9907-6727)  em 
Careaçu, e Robson Luís Morais Vicente (35 
99938-0145) em Pouso Alegre.

oferecer apoio técnico aos estudantes do 8° e 9° 
período do curso de Engenharia Agronômica.

Com duração de oito meses e carga horária de 
20h semanais, os estudantes têm a oportunida-
de de conhecer e aprender o trabalho da equipe 
do Departamento Agronômico, Departamento de 
Grãos, Agrofertilizantes e Relacionamento com os 
Cooperados.

Os alunos Alexandre Nunes Rodrigues Júnior, Gus-
tavo Moraes Ferreira, Matheus Gabriel Vital Vieira 
e Nívia Borges Palhari foram recebidos pela dire-
toria da Coopama e passaram os primeiros três 
dias por um processo de integração, para melhor 
conhecimento dos setores da cooperativa.
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ACONTECEU NA COOPAMA

Programa Jovem Aprendiz revela novos 
talentos para a Coopama

Hoje a Coopama conta com 
a parceria da Societá e do 
Instituto Federal Campus 
Machado e em Alfenas com 
a Instituição Dias Melhores, 
para a formação de jovens 
talentos. Tivemos a primeira 
turma de jovens aprendizes no 
ciclo 2019/2020, com 16 jovens, 
sendo que sete desses foram 
efetivados. São eles: Matheus 
Codignole Rabelo Rodrigues, 
Rafaela Ribeiro da Silva, Eloane 
de Cássia Siqueira, Bianca Silva 
Saboia, Gustavo Alves Xavier 
Pedroso, Wesley Martins de 
Oliveira e João Paulo da Silva.

E é com grande satisfação que a 
Coopama comunica a efetivação 
de dois jovens talentos que 
faziam parte do Programa Jovem 
Aprendiz no ciclo 2020/2021: 
Ana Flávia Codignole Silva 
Barra e Lucas Campos Mendes.

A Ana Flávia falou sobre o 
processo de evolução desde 
a sua chegada como Jovem 
aprendiz, até a efetivação: 

“O programa Jovem Aprendiz 
abriu as portas para mim. Foi 
o meu primeiro emprego. Eu 
vi o anúncio das vagas pelo 
Instagram da Coopama e enviei 
o meu currículo. Posso dizer que 
fui muito bem acolhida pelos 
meus colegas, e aprendi muito 
sobre as rotinas, os sistemas, 
e a lidar com as pessoas. 
Aqui todos me ensinaram 
muito, e as pessoas são muito 
colaborativas. A expectativa 
é crescer pessoalmente e 
profi ssionalmente, junto com 
a Coopama. Se puder resumir 
todo esse processo em uma 
única palavra: realização.“

Damos as boas-vindas 

aos novos colaboradores 
e desejamos toda sorte e 
sucesso nessa nova jornada! 
Que esses jovens possam 
continuar desenvolvendo suas 
competências profi ssionais para 
crescerem junto à cooperativa.



ACONTECEU NA COOPAMA
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Coopama é homenageada pela Orgânica 
Homeopatia Veterinária 

Como reconhecimento pelo bom trabalho desenvolvido pela cooperativa, o representante da 
Orgânica Veterinária, José Helton, entregou à Coopama uma placa que a congratula pela segunda vez 
consecutiva como destaque da cooperativa, sendo a que mais vendeu medicamentos da Orgânica 
Homeopatia Veterinária no Brasil.

A Coopama agradece aos colaboradores e cooperados que, por meio do cooperativismo, trabalho em 
equipe e dedicação, permitiram mais essa conquista.
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Nas duas últimas semanas de dezembro, o Agente de Relacionamento da Coopama Fernan-
do Ferreira realizou ações em cada uma das unidades da cooperativa, apresentando seu tra-
balho e levando informações sobre a AGO, para reforçar sua importância e explicar a todos 
como funciona a Assembleia, além de reforçar com os cooperados os pilares do cooperati-
vismo. A primeira unidade a receber o Agente de Relacionamento foi a Agripeças, no dia 21 
de dezembro, e até o fi m do mesmo mês foram visitadas as unidades de Pouso Alegre, Poço 
Fundo, Elói Mendes, Alfenas e Turvolândia. 

Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35 3295-0155
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

O cooperativismo cada vez
mais forte no Agro 

Com mais de 100 anos de existência, as coope-
rativas agropecuárias abastecem os lares brasi-
leiros com alimentos e por meio da implementa-
ção de novas tecnologias e levam modernização 
ao campo. Para se ter uma ideia da importân-
cia do cooperativismo para o setor, em 2019, o 
Ramo Agropecuário somou 1.223 cooperativas, 
com mais de 992 mil cooperados, gerando 207 
mil empregos.

As cooperativas do ramo são divididas em sete 
segmentos: bens de fornecimento e insumos, 
escolas técnicas de produção rural, produtos 
industrializados de origem animal, produtos in-
dustrializados de origem vegetal, produtos não 
industrializados de origem animal, produtos não 
industrializados de origem vegetal e serviços. 
Diante de sua grande diversidade, uma mesma 
cooperativa pode atuar em mais de um segmen-
to do ramo. Dentre eles, o mais comum é o de 

insumos e bens de fornecimento (56,3%) seguido 
pelos produtos não industrializados de origem 
vegetal (49,9%) e pelo de serviços (30,0%).

O impacto das cooperativas é notório para o de-
senvolvimento do setor agropecuário brasileiro. 
Por meio delas, os produtores passam a ter mais 
controle de seus processos ao obter serviços de 
assistência técnica e garantir agregação de valor 
à sua produção. Em virtude dos inúmeros ajustes 
aos normativos que regem o setor, negociados 
pelo Sistema OCB com os Três Poderes, contamos 
com políticas públicas e legislações robustas, 
que colaboram para o alcance de resultados eco-
nômicos e fi nanceiros positivos. E esse retorno 
não é visto apenas no campo. Em 2019, as coope-
rativas agropecuárias recolheram junto aos co-
fres públicos R$ 6,5 bilhões em tributos. Isso sem 
contar com os mais de R$ 5,3 bilhões investidos 
com salários e benefícios aos seus funcionários. 
Além disso, os R$ 132 bilhões em ativos mostram 
a força que o cooperativismo tem para impulsio-
nar o crescimento e desenvolvimento da econo-
mia brasileira.

A pandemia da Covid-19 trouxe grandes desafi os 
para todos os setores da economia, não sendo 
diferente para o agropecuário. No cenário de 
crise, o agro brasileiro demonstrou para toda a 
sociedade sua capacidade de produzir de forma 
segura e efi ciente, garantindo o abastecimento 
interno e suprindo a demanda global pelos pro-
dutos do campo. Tal habilidade consolidou com 
ênfase a cadeia produtiva como um dos princi-
pais pilares da economia nacional, e também a 
força do cooperativismo, que possibilitou passar 
por esse momento de crise da melhor maneira 
possível. 



ESPAÇO COOPERATIVISTA

Doações do Natal Solidário foram
entregues em Machado e Pouso Alegre

A BASF sabe que seu cultivo é muito mais do que um negócio,

é uma história que atravessa gerações e evolui com o tempo.

Nosso compromisso de estar ao seu lado para cuidar dele

evolui também. Por isso, oferecemos um portfólio completo de

fungicidas de alta performance, com tecnologia e eficiência,

para ajudar você a controlar doenças que podem afetar sua

produtividade e sua rentabilidade.

OPERA®           ABACUS® HC          CANTUS®          CARAMBA® 90          COMET®         TUTOR®          ORKESTRA® SC          ATIVUM®

Conheça todos eles e conte com cada um para conquistar excelentes 
resultados e um cultivo com mais longevidade.

ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. USO AGRÍCOLA. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. 
CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE 

AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS. LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA. 
UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. REGISTRO MAPA: ABACUS® HC Nº 9210, CANTUS® Nº 07503, CARAMBA® 90 Nº 01601, 
COMET® Nº 08801, TUTOR® Nº 02908, ORKESTRA® SC Nº 08813, OPERA® Nº 08601 E ATIVUM® Nº 11216.

FUNGICIDAS 
BASF

           ABACUS® HC          CANTUS®          CARAMBA® 90          COMET

UNGICIDAS 

C
A

F
É

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

A
F

É
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ATENÇÃO

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

COMPROMISSO QUE EVOLUI
COM O SEU CULT IVO.

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions

BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br

AF_65.150.217.4798_BASF Anuncio Café_19x12.pdf   1   28/01/21   14:30

É enorme a satisfação em aju-
dar as famílias que precisam, 
pois a solidariedade e a preo-
cupação com a comunidade é 
um dos princípios praticados 
pelo cooperativismo, e unindo 
as pessoas e fazendo do mun-
do um lugar melhor para todos 
nós.

Em Machado, as doações da 
campanha Natal Solidário Co-
opama foram entregues para a 
Associação Movidos Pelo Amor. 
Já em Pouso Alegre, a institui-
ção que recebeu as doações foi 
a Instituição Padre Mário.

Agradecemos a todos os coope-
rados, colaboradores e clientes 
que participaram da campanha 
e ajudaram a promover a felici-
dade. A atitude de vocês fez a 
diferença!
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ESPAÇO COOPERATIVISTA

De grão em grão, ao lado da Coopama

Nascido em São João da Boa Vista, Cleberson 
Luís Santa Marina Delgado mora em Poços de 
Caldas desde 1 ano de idade, quando o pai dele 
tomou a iniciativa de se mudar para Minas Ge-
rais. 

Em 1994, a família adquiriu a propriedade em 
Divisa Nova, e ali começou a plantar milho, ba-
tata, feijão, além da criação de gado de corte. 
Hoje a propriedade continua com a cultura de 
batata, milho e feijão, além de soja e aveia. 

“Meu pai sempre me levava pra roça desde 
criança. Ele sempre incentivava a minha parti-
cipação na rotina da fazenda, instigando naqui-
lo que eu gostava mais, pra me trazer sempre 
pra perto dele. Às vezes era um cavalo pra ma-
nejar o gado, um trator pra puxar uma carreta. 
Então fui tomando gosto pela coisa.”

Desde 2001, quando concluiu o curso técnico 
em Agropecuária, Cleberson está fi rme na ges-
tão da propriedade e destaca a importância da 
Coopama: 

“A Coopama auxilia muito, até pelas ideias de 
rotação de algum defensivo, em busca de uma 
efi ciência melhor, e de um custo mais baixo. 
Isso tudo com a ajuda dos consultores, que são 
muito bons. A parte de armazenamento não 
temos o que falar né? Um investimento muito 
bom em Alfenas, um silo lindo que fi zeram lá. 

Acredito que vá aumentar demais a descarga, 
principalmente naquele silo em Alfenas, o que 
dá uma agilidade muito grande no campo, pois 
o produtor precisa limpar a área e colher pra 
plantar outra cultura. Então quanto mais rápida 
for a descarga, mais fácil fi ca pra gente.”

Agora a expectativa de Cleberson é pela instala-
ção da Unidade Coopama em Poços de Caldas, 
o que segundo ele, facilitará muito a vida dos 
produtores da região, além de atrair novos co-
operados, que com certeza se sentirão motiva-
dos a fazer parte da Coopama. 

“A loja vai melhorar demais a vida dos coope-
rados aqui da região e tenho certeza que no-
vos bons cooperados virão pra Coopama. Se eu 
precisar de algum defensivo de urgência posso 
adquirir na loja com mais agilidade, por exem-
plo.”

Por fi m, Cleberson destaca o papel da Coopama 
no agronegócio da região, e afi rma que cada vez 
mais a cooperativa tem sido reconhecida como 
referência por todos do setor: 

“A Coopama tem um destaque muito grande no 
agronegócio. A negociação com a Coopama é 
muito fácil e simples. O pagamento é pratica-
mente imediato. A Coopama é uma referência 
na região quanto ao preço de grãos e a fi rmeza 
nos negócios.”



EXTRA

Coronavírus: a prevenção precisa
continuar
Temos visto nos últimos dias muitas notícias a 
respeito da chegada da vacina contra o coro-
navírus no Brasil. Muitos de nós aguardamos 
ansiosos para que vacinas eficazes contra o co-
ronavírus nos transportem de volta às nossas 
vidas pré-covid-19. Porém é preciso ficar atento, 
os cientistas afirmam que a chegada da vacina 
não significará descartar nossas máscaras tão 
cedo.

Algo que precisa ficar claro para todos é o desa-
fio de vacinar toda a população. Isso explica a 
cautela que precisaremos ter de agora em dian-
te. Para alcançar um número eficaz de pessoas 
vacinadas, algo em torno de 70% da população 
segundo especialistas, leva muito tempo, e é um 
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desafio de logística. 

Usar máscaras, lavar as mãos e utilizar produtos 
com ação antiviral precisam ser nossa rotina, 
mesmo após a chegada da vacina contra o coro-
navírus. São hábitos que não têm mais volta. Até 
porque, quando epidemia for embora, podemos 
ter outra batendo à nossa porta. O fato é que 
precisamos nos cuidar e cuidar do próximo, em 
um exercício de reponsabilidade coletiva. 

Enquanto não atingirmos a meta de vacinação, 
que significa uma segurança para todos, preci-
samos continuar com as medidas de prevenção, 
para o nosso bem e para o bem de todos. Fique 
atento e continue fazendo a sua parte.
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A Coopama dá boas-vindas aos seus novos cooperados:

ASSOCIADO MUNICÍPIO
Poço Fundo 
Carvalhopolis 
Alfenas 
Fama
Serrania
Serrania
Alfenas 
Elói Mendes 
Elói Mendes
Paraguaçu
Machado 
Varginha
Campanha 
Paraguaçu
Espirito Santo do Dourado
Poço Fundo 
Pedralva 
Pouso Alegre
Pouso Alegre 
Ouro Fino 
Pedralva 
Borda da Mata
Pedralva 
Ouro Fino 
Estiva 
Turvolandia  
Poço Fundo
Carrancas 
Carrancas
Nazareno
São Sebastião da Bela Vista
Inconfi dentes 
Alfenas
Ingai
Ingai
Três Corações 
Campestre 
Elói Mendes
Poço Fundo 
Santo Antônio do Amparo  
Pouso Alegre 

Wania Lucia Carvalho Fimiani
Paulo Sobral da Costa 
Josiano Marcos Lima de Oliveira
Marcos Antônio de Oliveira
Pedro Tomaz de Souza Neto
Vander Miguel Paulino
Xênia Souza Araújo
João Eustáquio Balbino Pereira Jr.
Wilson Wisky
Adilson Moterani Mendes
Manoel Maciel de Castilho
Mauri José de Oliveira
Rodrigo Miranda Erbest
Roselene Silva Schiassi
Claudeli de Melo
Luiz Fernando Rodrigues
Carlos Alberto Vilas Boas
Daniel Francisco de Andrade
Flávio Edimar Pereira
João Pedro Rodrigues
Jonas Abreu
José Aloísio de Souza
Luiz Fernando Vilas Boas
Paulo Roberto de Barros Resende
Rafael Anderson de Castro
José Carlos da Silva
Julieta Flávia Ananias Teixeira
Cristiano Augusto de Oliveira
Messias Adailson de Oliveira
Evandro Ferreira II
Carlos Alberto da Silva
Ricardo Felix
Cerealista Alfenense Agroindústria
Allan Rezende Villela
Juliano Assuiti
Juliana Batista Gonçalves de Lima 
Adelson Vieira Franco
Alaiton Marques de Souza
Eder Marini Milan 
Gilberto Silva 
Ivan Fraga 
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ASSOCIADO MUNICÍPIO
Inconfi dentes 
Jacutinga 
Machado
Estiva 
Carvalhopolis
Turvolandia 
Luminárias 
Alfenas
Poço Fundo
Alfenas
Carvalhopolis
Pouso Alegre 

José Simião dos Santos 
Josias Roberto de Lima 
Leandro Caixeta Carvalho
Luzi Carlos de Almeida 
Maria Eunice de Carvalho
Miguel Antônio Loureiro 
Moyses Felipe Miguel da Costa 
Ricardo Pio Ribeiro 
Roberto Adriano de Souza
Rogerio Frenhan
Sidnei Carvalho 
Silvio Adriano da Silva Feltran 

CarvalhopolisSidnei Carvalho 




