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A agricultura é a base do nosso país, sen-
do responsável pelo alimento servido em 
nossas mesas e por uma cadeia de pro-
dução que envolve diversos segmentos da 
economia. Mesmo diante dos impactos da 
Covid-19, o setor mostrou seu grande de-
sempenho trazendo resultados positivos 
para o PIB do agronegócio brasileiro.

Para fomentar o agro, realizamos a nossa 
tradicional FENEC - Feira de Negócios Coo-
pama, consolidada no Sul de Minas e que 
ano após ano, vem trazendo aos nossos 
cooperados e produtores rurais o que há 
de melhor em tecnologias e soluções para 
sua atividade.

Mesmo diante dos desafios enfrentados 
esse ano, como o déficit hídrico e as ge-
adas que aconteceram ao final do mês de 
julho, durante a feira nossos cooperados 
tiveram a oportunidade de garantiram 
bons negócios para as próximas safras.

Agradecemos a Deus, aos cooperados, for-
necedores e colaboradores que mais uma 
vez fizeram da nossa 17ª Edição da FENEC, 
um grande sucesso, tendo um crescimento 
de 24% superior ao ano anterior.

Também em agosto, tivemos o prazer de 
receber representantes do Sistema Ocemg 
em nossa usina de energia fotovoltaica, 
localizada na Unidade Industrial Walter 
Palmeira, e mostrar nosso programa sus-
tentável, com foco na geração de energia 
autossuficiente.

Destacamos nossa primeira exportação com 
cafés 100% Coopama, mostrando que nossa 
cooperativa está ganhando o mundo. Expor-
tar os cafés de nossos produtores traz maior 
visibilidade a Coopama, além de levarmos a 
qualidade de nossos grãos ao mercado in-
ternacional.
 
Já estamos revisando nosso planejamento 
estratégico para o ano de 2022, onde es-
tamos estruturando uma nova política de 
crédito, firmada em laudos administrativos 
e recadastramento de nossos cooperados. 
Nossas ações são desenvolvidas para rea-
firmar princípios cooperativistas, objetivos, 
valores e missão de nossa Cooperativa em 
oferecer soluções a todos os cooperados.
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FENEC foi um grande sucesso
Conexão entre produtor rural e o agronegócio é essência da Coopama

Como tradição, realizamos du-
rante a feira vários sorteios, e 
ao fi nal, aconteceu o sorteio de 
uma moto 0Km para os coopera-
dos que realizaram compras. O 
cooperado contemplado foi o Sr. 
José Dimas Pereira, da cidade de 
Espírito Santo do Dourado.

A 17ª FENEC - Feira de Negócios Coopama em sua 2ª edição digital, pro-
vou mais uma vez o compromisso da cooperativa com seus cooperados. 
Mesmo com a restrição para realização do tradicional evento presencial 
e os desafi os econômicos e climáticos enfrentados, a Coopama apresen-
tou aos cooperados o que há de melhor e mais inovador no mercado do 
agro.

Através de uma plataforma online totalmente interativa, os produtores rurais puderam realizar negociações 
nos estandes de insumos, tratores, implementos, ferramentas, nutrição animal e veterinária. A navegação vir-
tual proporcionou aos produtores uma experiência muito próxima da realidade. 

Os cooperados também tiveram a oportunidade de realizar negócios nas Unidades da Coopama e através da 
nossa equipe de consultores de campo. O apoio e a participação de todos os envolvidos, contribuiu para o 
sucesso de mais uma Feira da Coopama.

Foi lançado na feira o “Coopama no Campo”, um tour virtual em um campo experimental que possibilitou aos 
produtores conhecer todos os resultados obtidos na produção do milho safrinha. Assim, foi possível mostrar o 
que há de melhor em novas tecnologias, produtos, recomendação e manejo para a lavoura.

Com muita dedicação, a Coopama entregou com satisfação mais uma edição das principais feiras da região no 
setor, permitindo a realização de bons negócios para uma safra produtiva e rentável de nossos cooperados. O 
sucesso da feira teve um resultado superior ao ano passado com um crescimento de 24%.

Fernando Caixeta, diretor admi-
nistrativo da Coopama agradeceu 
os resultados: “O evento permitiu 
que nossos cooperados realizas-
sem bons negócios. Agradecemos 
a todos que se empenharam para 
que pudéssemos oferecer as me-
lhores condições.” 

Fernando, José Dimas e Janaína



Novembro de 2021 . Ano XXI . Edição 149 . Informativo Bimestral   | 05

Equipe da Unidade de Elói Mendes

Unidade Tratores e Implementos Equipe da Unidade Turvolândia
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Tecnologia e conhecimento a favor do campo
Coopama apresenta na FENEC o tour virtual do Coopama no Campo

Em tempos de pandemia e distanciamento social as tecnologias digi-
tais surgem como uma alternativa para a construção de conhecimen-
to, e os ambientes virtuais estão cada vez mais presentes no nosso 
dia a dia. Seguindo  essa  tendência aconteceu  durante  a  17ª FENEC,
o lançamento do Coopama no Campo, um tour virtual em um campo experimental, realizado em parceria 
com a Terra Madre Pesquisa, pensado e elaborado para aprimorar a experiência do agricultor no campo.

O tour possibilitou aos produtores conhecer todos os resultados obtidos na produção do milho safrinha. 
Assim, o Coopama no Campo mostrou o que há de melhor em novas tecnologias, produtos, recomendação 
e manejo para a lavoura.

Samuel Fernandes Lima, coordenador da equipe de consultores de campo Coopama, explicou como acon-
teceu esse tour: “Foram realizados tratamentos com 12 empresas parceiras de marketing, com intuito de 
avaliar quais seriam as melhores alternativas para o controle de cigarrinha no milho safrinha.”

Durante o processo foram feitos tratamentos com inseticidas e com fungicidas das empresas parceiras, 
onde cada uma delas montou o seu campo experimental, possibilitando mostrar aos cooperados quais as 
melhores opções. Délcio Sasseron Júnior, sócio proprietário da Terra Madre Pesquisa, contou como essas 
parcerias e trabalhos de pesquisas são importantes para os produtores: “Enxergo essa iniciativa muito 
positiva, pois ajuda o produtor a direcionar os produtos de seu manejo.”

A Coopama também utilizou o espaço para montar seus campos experimentais, com três diferentes trata-
mentos nas cultivas de milho, sorgo e aveia, levando conhecimento aos cooperados para a diversifi cação 
de culturas.

A Coopama investe em pesquisa e desenvolvimento, pois acredita ser um fator essencial para se manter 
em um mercado cada vez mais dinâmico. O Coopama no Campo é a prova de que com dedicação ótimos 
resultados são colhidos. 

Os resultados dos trabalhos estão disponíveis no site da Coopama.

Acesso o site através do QR Code
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Em relatório da Embrapa divul-
gado em junho de 2021, as ex-
portações de cafés chegaram a 
45,6 milhões de sacas, batendo 
recorde histórico no acumula-
do da safra 2020/21. O relató-
rio apontou que entre julho de 
2020 e fi m de junho deste ano, o 
Brasil exportou seus grãos para 
115 países.

A Coopama de olho no cresci-
mento do mercado de expor-
tação e pensando sempre na 
melhoria de seus serviços para 
os cooperados, fi rmou parceria 
com a Legender Coffee no início 
deste ano, que auxilia a expor-
tação dos cafés produzidos pe-
los nossos cooperados.

Em março de 2021 houve a 
primeira exportação de cafés 
especiais da nossa Cooperati-
va. Nessa época a Coopama já 
estava pensando ainda mais à 
frente e estruturando seus pro-
cessos para que até o fi nal de 

Cooperativa exporta seu primeiro container de cafés 100% Coopama

2021 houvesse a exportação de 
seu café commoditie.

Assim, no mês de setembro, a 
Coopama exportou seu primei-
ro contêiner  de  cafés  100% 
Coopama. Uma grande conquis-
ta para a nós e  para  nossos  
cooperados.

David Rodrigues Soares, gerente 
do departamento de café, des-
taca as vantagens desta nova 
operação: “Com a exportação 
conseguimos agregar valor ao 

produto do cooperado, aumen-
tar a visibilidade no mercado 
exterior e adquirir maior liqui-
dez para nossos cooperados.”

O   mercado    do  café    encon-
tra-se em crescimento con-
tínuo. A exportação   dos  ca-
fés  da Coopama está levando 
o  nome da cooperativa para o 
mundo. Além disso, nosso de-
partamento de cafés vem tra-
balhando fortemente na busca 
de novos mercados e valoriza-
ção do produto de nossos co-



Poços de Caldas incentiva a
produção de Cafés Especiais
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A Coopama foi a patrocinadora ofi cial do 14º Concurso de Qualidade dos Cafés

Prefeitura promove em Poços 
de Caldas o 14º Concurso de 
Qualidade dos Cafés de Poços 
de Caldas, que teve como ob-
jetivo destacar e incentivar a 
produção de cafés fi nos no mu-
nicípio. Além disso, buscou fo-
mentar, fortalecer e melhorar a 
qualidade do produto da região.

Recentemente a Coopama inau-
gurou uma Unidade de Negó-
cios no município de Poços, e 
como grande incentivadora na 
produção de cafés especiais, 
foi patrocinadora ofi cial desse 
evento tão importante para a 
região.

Para a Coopama foi uma gran-
de satisfação fazer parte deste 
momento e conhecer os cafei-
cultores poços-caldense que 
desempenham um importante 
papel de oferecer produtos de 
qualidade ao mercado.

Equipe Coopama presente no evento

Produtoras de Cafés Especiais recebendo brinde Coopama

Premiada Edilaine Zaneti Morais, 
categoria Café Cereja Descascado Microlote

Premiada Ana Maria Cagnani Leite,
categoria Café Cereja Descascado Microlote
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Novo gerente da Nutrição Animal

Jean assume novo cargo cheio de expectativas e ideias

A Coopama contará com novo ge-
rente para a nutrição animal. Jean 
Carlo Freitas de Carvalho é gra-
duado em Zootecnia pela UNESP 
de Botucatu e MBA em Gestão de 
projetos pela FGV. Sua gerência 
engloba a fábrica de ração, a equi-
pe técnica comercial de campo, a 
área de veterinária e compras de 
insumos relacionados.

Jean Carlo sempre trabalhou na 
área de nutrição animal, principal-
mente com ruminantes de grande 
porte. E destacou como está sen-
do sua adaptação no setor “Está 
muito tranquila a adaptação na 
Coopama, pois já atendia a coope-
rativa na época em que trabalhava 
em outra empresa. Então, a equi-
pe da Coopama e alguns clientes 
e cooperados já me conheciam e 

isso tem facilitado muito meu tra-
balho”.

Assumir um novo cargo requer res-
ponsabilidade, além disso enten-
der as características e competên-
cias organizacionais no ambiente 
cooperativista é fundamental. E 
Jean Carlo fala das suas expecta-
tivas: “Quero fomentar os produ-
tos de nutrição da Coopama para 
todas as espécies de produção na 
região do Sul de Minas, estruturar 
trabalho de consultoria técnica 
atrelado a venda dos produtos e 
colocar a Coopama como referên-
cia na região no desenvolvimento 
de projetos agropecuários.”

Pensando na rentabilidade e no 
desenvolvimento dos negócios, a 
Coopama Nutrição Animal leva ao 

produtor, através de uma equipe 
treinada e comprometida, exa-
tamente o que sua atividade ne-
cessita, “Melhorar a prestação de 
serviços, e estrutura da Coopama 
para oferecer novas soluções ao 
cooperado, como por exemplo, 
estruturar o NIRS na matriz de 
Machado”, disse Jean Carlo como 
uma das novidades que pretende 
trazer para o setor.

Tudo que o plantio precisa,
em um só pellet!

www.terradecultivo.com.br

Melhora a
absorção da planta

Distribui nutrientes
igualmente

Ideal para grãos
e cereais

Contém matéria
orgânica, NPK e micro

de acordo com a
formulação

Reduz perdas por
fixação, lixiviação e

volatilização

Perfeito para
aplicação mecânica

+ Uniformidade
na aplicação

+ Rentabilidade
na lavoura

Jean Carlo Freitas de Carvalho
jean.carvalho@coopama.com.br

35 9 9925-5512
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SUSTENTABILIDADE

Projeto Campo Limpo

Sustentabilidade do meio ambiente é uma busca contínua da Coopama

O Projeto Campo Limpo é conside-
rado o maior programa brasileiro 
de logística reversa de embalagens 
vazias e sobras pós-consumo de 
defensivos agrícolas. Desde 2002, 
quando o programa foi criado, até 
ano passado mais de 630 mil tone-
ladas de embalagens vazias foram 
destinadas da forma correta. 

A Coopama segue pensando na 
sustentabilidade do campo atra-
vés de ações do projeto Campo 
Limpo em parceria com InPev. Com 
recolhimento e destinação fi nal 
das embalagens vazias de agrotó-
xicos, busca o equilíbrio do meio 
ambiente e a proteção da saúde 
do produtor no campo.

Entre os dias 14 e 16 de setembro 
aconteceu mais uma ação da Co-
operativa, dessa vez na cidade de 
Silvianópolis, que através do reco-

lhimento itinerante, foram recebi-
das 2.675 embalagens.

A ação também aconteceu em 
Santa Rita de Caldas, de 28 a 30 de 
setembro, e retirou do campo 5.134 
embalagens.

E no município de Cabo Verde, o 
Campo Limpo, em parceria com a 
Coopama recolheu 3.746 embala-
gens vazias de agrotóxicos.

Após o recolhimento, as embala-
gens foram separadas e prensadas 
para a destinação adequada.

Através dessa importante parceria 
com o InPev, já foram retiradas do 
campo e destinadas corretamente 
mais de 40 mil embalagens. Uma 
grande conquista em busca da 
sustentabilidade socioambiental.

Campo Limpo Santa Rita de Caldas

Campo Limpo TurvolândiaCampo Limpo SilvianópolisCampo Limpo Cabo Verde



Conforto térmico em rebanhos leiteiros 

Estratégias podem ser tomadas para maior efi ciência do rebanho

12 |Novembro de 2021 . Ano XXI . Edição 149 . Informativo Bimestral

O estresse térmico é um dos fato-
res de maior impacto econômico 
na efi ciência do rebanho, tendo 
efeitos negativos tanto na produ-
ção quanto na reprodução de va-
cas leiteiras. Na tentativa de dimi-
nuir a intensidade do impacto do 
estresse térmico na produtividade 
dos rebanhos, sistemas de resfria-
mento, estratégias nutricionais e 
práticas de manejo para identifi car 
vacas sob estresse têm sido imple-
mentadas.

Existem vários sistemas de criação 
de gado leiteiro, como: criação ex-
tensiva a pasto, pastejo rotaciona-
do e confi namento. Em cada um 
deles, o conforto térmico é ado-
tado de maneiras diferentes, de 
acordo com as particularidades de 
cada um. 

No pastejo rotacionado e criação 
extensiva a pasto, deve-se ofere-
cer sombra aos animais para que 
se refresquem nos períodos mais 
quentes do dia. O uso de sombri-
tes é empregado nos dias de hoje, 
evitando com que os raios solares 
atinjam diretamente os animais. 

Utilizar sombras provenientes de 
árvores, também é boa alternativa; 
porém, a umidade do chão é um 
ponto negativo já que, há tendên-
cia de acúmulo de água ao redor, 

o que prejudica o bem-estar do 
animal e, principalmente, as glân-
dulas mamárias e cascos.

Nos sistemas de confi namento 
os métodos empregados para 
conforto-térmico são diferentes. 
Nestes, pode-se utilizar asperso-
res combinados a ventiladores, ou 
apenas ventiladores. A disposição 
do galpão de confi namento deve 
ser calculada de acordo com o sol. 
O galpão deve ser arejado, com 
pé-direito alto para proporcionar 
a saída do ar quente. 

O gado europeu tem seu conforto 
térmico em temperatura ambien-
te entre 5 e 25°C; já o gado zebuí-
no varia entre 10 e 27°C. Pode-se 
então, adotar para o gado mesti-
ço, uma zona de conforto térmico 
entre 5 e 31°C.

Como identifi car se os animais es-
tão em estresse térmico?

      Diminuição na produção de lei-
te de 10 a 20%; 

     Respiração acima de 80 movi-
mentos por minuto em 70% dos 
animais dentro do lote; 

    Temperatura retal maior que 
39,2ºC em 70% dos animais do lote 
ou acima de 39ºC por mais de 16 
horas seguidas; 

     Redução de pelo  menos 10 a 
15% na ingestão na ingestão de 
alimentos;

          Aumento do consumo de água.

Estratégias nutricionais para mi-
tigar o estresse térmico e seu im-
pacto econômico:

       Suplementação de gordura;

       Uso da monensina;

        Ajuste de minerais e vitaminas;

       Uso de somatotropina bovina.

Toda atenção deve ser dada ao 
bem-estar animal quando aumen-
to e manutenção de produtividade 
for meta a ser alcançada!

Everton Schmidt Prado
Assessor Veterinário 

35 99709-6076

      

     

     Redução de pelo  menos 10 a 

          Aumento do consumo de água.

       Uso da monensina;

        Ajuste de minerais e vitaminas;

       Uso de somatotropina bovina.



Alerta sobre a cigarrinha do milho
Inseto-vetor de patógenos causa perdas na produção e na qualidade 
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SUPORTE AO COOPERADO

CONHECENDO A PRAGA

A cigarrinha-do-milho é um inseto com cerca de 5,0 mm de comprimen-
to, coloração amarelo-palha, facilmente visível no cartucho de plântulas 
de milho e que, quando adulta, apresenta duas manchas circulares ne-
gras bem marcadas na coroa.

SINTOMAS

         Aparecimento de clorose marginal nas folhas e desenvolvimento de 
pequenas manchas cloróticas na base da lâmina foliar, em ambientes 
com menores temperaturas, as manchas e as listras cloróticas podem 
não ser tão visíveis, aparecendo apenas um amarelecimento das folhas 
mais superiores. 
       
       Encurtamento de internódios;

       Crescimento reduzido;

       Colmos fi nos;

       Aparecimento de perfi lhos na base do colmo ou nas axilas foliares; 
        
      Espigas malformadas com granação escassa e o preenchimento in-
completo dos grãos.

Thúlio  César Ferreira Serafi ni
Consultor Técnico

35 9 9720-3305

COMO CONTROLAR O VETOR?

       Utilização de híbridos tolerantes 
aos molicutes;

       Tratamento de sementes;

     Pulverizações com inseticidas de 
modo a  diminuir a população do 
inseto-vetor e plantio em janela de 
baixa pressão do inseto. 

Estamos no período de plantio de milho safra 21/22, e com isso temos que começar a pensar nos manejos que 
serão adotados contra uma praga que tem ganhado grande notoriedade no cenário atual, a cigarrinha-do-mi-
lho (Dalbulus maidis).

A cigarrinha do milho é um inseto-vetor de patógenos, ou seja, não causa danos diretos na plantação, mas, 
apresenta danos expressivos indiretamente com a transmissão de doenças. Cujos agentes causais são transmi-
tidos pela cigarrinha-do-milho, são os molicutes:  Enfezamento Pálido (Spiroplasma kunkelii), o Enfezamento 
Vermelho (Fitoplasma) e o Vírus da risca (Maize rayado fi no vírus – MRFV).

Os altos índices têm resultado em perdas signifi cativas na produção, tanto em épocas normais de plantio, 
como também nas conhecidas como “safrinhas”. Isso ocorreu devido ao aumento da área cultivada com milho 
e a redução da sazonalidade de seu cultivo.

       Encurtamento de internódios;

         Aparecimento de clorose marginal nas folhas e desenvolvimento de 

       Crescimento reduzido;

       Colmos fi nos;

       Aparecimento de perfi lhos na base do colmo ou nas axilas foliares; 

      Espigas malformadas com granação escassa e o preenchimento in-

       Tratamento de sementes;

     Pulverizações com inseticidas de 

Plantas expressando as doenças 
causadas pelos molicutes:

Lembrando que nenhuma estraté-
gia de controle de forma isolada é 
efi ciente para o manejo da cigarri-
nha e consequentemente dos enfe-
zamentos. Também vale ressaltar a 
importância do controle de tiguera 
de milho na área após a colheita, 
devido ao processo migratório do 
inseto, saindo de áreas onde a la-
voura está em senescência para la-
vouras recém-instaladas.



14 |Julho de 2021 . Ano XXI . Edição 148 . Informativo Bimestral

SUPORTE AO COOPERADOSUPORTE AO COOPERADO

14 |Novembro de 2021 . Ano XXI . Edição 149 . Informativo Bimestral

Reuniões debatem a importância de 
novas obras para o desenvolvimento da região

Coopama participa de reuniões representando seus cooperados

A Coopama participou de importantes reuniões para o desenvolvimento da nossa região. O 
objetivo foi debater sobre a construção da ponte que interliga os municípios de Machado a 
Cordislândia, gerando refl exos importantes na economia de ambas as cidades.

Durante as reuniões foi discutido também as obras de melhoramento e pavimentação da 
rodovia planejada MG – 267, no trecho Cordislândia - Carvalhópolis. As obras irão possibilitar 
o melhor escoamento das safras, aumentando assim a produtividade da região, além da 
geração de emprego e renda para as cidades.

O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Dalmo Ribeiro, juntamente com pre-
feitos das cidades de Machado, Carvalhópolis, Turvolândia e Cordislândia. Representando 
os interesses do setor agronegócio estiveram presentes o presidente da Coopama Dr. João 
Emygdio Gonçalves e o diretor fi nanceiro Sandro da Silva Oliveira.

Dep. Antonio Arantes, Altair, Sandro, Dr. João, Fernando Marcato, Dep. Dalmo, Maycon Willian, Joel.
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Projeto Campo + Seguro
Coopama apoia projeto em busca de mais segurança aos 
produtores rurais

A Coopama participou de uma reunião comunitária na sede 
do Sindicato dos Produtores Rurais de Machado, para o lan-
çamento do projeto Campo+Seguro. Uma parceria entre os 
Sindicatos dos Produtores Rurais de Machado e Carvalhó-
polis e a Polícia Militar de Minas Gerais que visa levar mais 
segurança aos produtores rurais da região.

O projeto Campo+Seguro implementará em toda subárea da 164ª Cia da PM a ferramenta 
de georreferenciamento da Earth Brasil. Isso possibilitará uma maior aproximação entre a 
comunidade rural e a Polícia Militar, com maior interatividade e efi ciência no atendimento 
de ocorrências no meio rural.

O aplicativo irá contemplar moradores e produtores rurais de Machado,  Poço Fundo  e  Car-
valhópolis.

Para adesão ao programa, os produtores rurais devem procurar o Sindicato Rural de Macha-
do ou a Policia Militar para efetuar o cadastro.

Lideranças em reunião de apresentação do projeto



Atendimento especializado 
é com a equipe Coopama

Em um mercado cada vez mais competitivo e cheio de novas opções, não é apenas o produ-
to que conquista o cliente. Na hora da decisão de compra, alguns fatores costumam fazer a 
diferença e o atendimento de qualidade é o principal. 

O bom atendimento não acontece apenas no momento da compra, mas também na pré-ven-
da e no pós-venda, e a Coopama sabe disso! 

Por isso, em nossas Unidades de Negócios contamos com uma equipe para atendimento 
administrativo fi nanceiro e atualização cadastrais de cooperados.

Conheça nossa equipe de todas as Unidades:
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Cooperado, você já conhece nossa equipe
de atendimento administrativo das unidades de negócio?

Poços de Caldas
Lais Toledo Guerra

lais.guerra@coopama.com.br
35 9 8812-4902

Elói Mendes
Carolina Porto Alves

carolina@coopama.com.br
35 9 9724-0409

Turvolândia
Samara Fátima dos Santos

samara.santos@coopama.com.br
35 9 9809-9912

Pouso Alegre
Jaqueline Barbosa da Silva

administrativo@coopama.com.br
35 9 9994-7135

Alfenas
Pâmela Silva Viana

pamela.viana@coopama.com.br
35 9 9845-0458

Poço Fundo
Thaís Mara Alves

thais@coopama.com.br
35 9 9732-7719

Além disso, nas Unidades de Negócios Coopama, você cooperado, encontra o portfólio com-
pleto dos melhores produtos presentes no mercado com condições especiais e preços com-
petitivos. Peças, máquinas, implementos, fertilizantes, itens agronômicos e medicamentos 
e muito mais.
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Nós
queremos

ouvirte

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

ligue: 35 3295-0155
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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 
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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
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Coopama participa do Encontro Nacional 
das Mulheres Cooperativista

Maior evento de cooperativismo voltado para a mulher do agro

A Coopama esteve presente no maior evento do cooperati-
vismo voltado totalmente para as mulheres. O Encontro Na-
cional das Mulheres Cooperativista (ENMCOOP) aconteceu 
nos dias 21 e 22 de setembro, e foi realizado virtualmente 
pelo segundo ano seguido, onde reuniu representantes de 
todas as regiões do país.

O evento é realizado pelo Grupo Conecta e conta com o apoio da OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras). O ENMCOOP proporciona crescimento pessoal e profi ssional das 
mulheres do agronegócio no Brasil e no exterior.
Luana Lira Ferreira, colaboradora do setor de compras da Coopama, falou sobre a importân-
cia do encontro para as mulheres cooperativista: “O encontro é para abrir a mente, mostrar 
que nós temos força, que nós conseguimos, tanto no mercado de trabalho para as trabalha-
doras, como a cooperada, fazendo acontecer. Foi importante para mostrar que nós estamos 
lutando pelo nosso lugar no agronegócio”.

E esse ano o evento trouxe temas como: O cenário político e econômico para o agronegócio 
brasileiro pós-pandemia, mercado fi nanceiro e commodities, empreendedorismo, agricultu-
ra digital, gestão 5.0, alta performance no campo, entre outros.

“A mulher tem sempre que lutar pelo seu papel no agronegócio, independente das pessoas 
falarem que a mulher não tem essa autonomia, tem que buscar, estudar, formar em gestão,    
veterinária, agronomia.    Com raça, buscar seu lugar e não desistir, porque hoje o agronegó-
cio é o foco.”, completou Luana.

ESPAÇO COOPERATIVISTA



Coopama recebe representantes 
do Sistema Ocemg

Estação fotovoltaica é referência para projeto estadual

ACONTECEU NA COOPAMA
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Lucas Lage - Analista da Agência Administrativa, Alexandre Gatti - Superintendente do 
Sistema Ocemg, Dr. João Emydio e Sandro Oliveira - Diretores da Coopama, Geraldo 
Mangela Silva - Assessor Institucional na Ocemg

A Coopama recebeu no dia 17 de agosto, em Machado, a visita de re-
presentantes do Sistema Ocemg – Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais, para conhecer a nossa estação de energia 
fotovoltaica. A Ocemg lançou um programa inovador para geração 
de energia fotovoltaica. A Coopama já estava com seu projeto bem 
avançado antes do lançamento do projeto, assim, vieram conhecer 
a nossa estrutura.

Ciente dos benefícios gerados  pelo Programa  de  Energia  Fotovoltaica  do  Cooperativismo  Mineiro: 
MinasCoop Energia, a Ocemg está intermediando junto à Cemig, para a resolução de questões burocrá-
ticas relativas à ligação da usina à rede para que logo comecem as operações.

“Tivemos o prazer de receber a visita da Ocemg e, na ocasião, pudemos apresentar uma nova Coopama 
e mostrar a nossa estação fotovoltaica que já está pronta. Ficamos muito felizes em conversar sobre 
como foi a construção, os desafi os e acertos possíveis nesse empreendimento”, disse o presidente Dr. 
João Emygdio Gonçalves.

Segundo o superintendente do Sistema Ocemg, Alexandre Gatti Lages, a parceria da entidade com o 
Governo de Minas, possibilita o Sistema atuar em defesa dos projetos das cooperativas junto à todas as 
organizações que podem estar envolvidas na cadeia de processos do programa.

Vale lembrar, que o programa 
atende a 10 dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, onde destaca-se 
o número 7 - Energia Limpa e 
Acessível. Além disso, abrange o 
3 - Saúde e Bem-Estar, 8 - Tra-
balho Descente e Crescimento 
Econômico, 11 - Cidades e Comu-
nidades Sustentáveis, 17 - Par-
cerias e Meios de Implementa-
ção, entre outros. 



Cooperativismo é capaz de 
transformar os desafi os em força resiliente

Os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a economia, fi zeram 
com o mundo reinventasse suas formas de organização. Assim a vo-
cação agrícola do Brasil coloca o setor do agronegócio, como um 
dos alicerces da economia.  Nesse cenário, é importante destacar o 
papel do cooperativismo.

Mais que um modelo de negócios, sua fi losofi a promove a cultura 
da solidariedade, gera desenvolvimento, produtividade e impacto 
social. Diante dos desafi os, rapidamente as cooperativas percebe-
ram que seria necessário dar continuidade ao processo produtivo e, 
com muita confi ança e resiliência, mantiveram suas programações 
e investimentos.

Atualmente, 54% do que é produzido no campo, passa por uma co-
operativa. 
Dados do Anuário do Cooperativismo 2021, divulgado pelo Sistema 
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) mostraram que os 
investimentos do setor somaram cerca de R$12 bilhões em 2020, 
crescendo o faturamento para 30,5% e as sobras chegaram a R$ 9,6 
bilhões, uma alta de 74,5% referente ao ano anterior.

Ainda de acordo com o anuário, existem 17 milhões de cooperados em todo o Brasil, membros das 4.868 
cooperativas atuantes no país, um aumento de 11%. O setor emprega hoje mais de 455 mil pessoas, com 
crescimento de 6% se comparado ao período anterior, somando mais de R$ 655 bilhões de ativos.

O setor recolheu R$ 8,5 bilhões aos cofres públicos em impostos, valor 30% maior que o registrado um 
ano antes. Outro dado relevante, que merece destaque é a participação feminina no cooperativismo, 
afi nal, 40% do total de cooperados brasileiros são mulheres, bem como 39% dos empregados do setor.

Mais da metade das cooperativas brasileiras têm mais de 20 anos de atuação, mostrando a consistência 
do segmento no mercado. O modelo cooperativo, oferece apoio, gera prosperidade, além de trazer força 
para que os produtores consigam exercer um papel signifi cativo na economia brasileira.

O cooperativismo ganha ainda mais relevância por meio dos números apresentados pelo anuário. Além 
disso, mostra que o cooperativismo ganha cada vez mais adeptos, sendo  capaz de transformar os de-
safi os em oportunidades, conseguir se manter em meio à difi culdades, gerar empregos e movimentar o 
mercado em diversas frentes. 

Cooperativas do agro seguem sendo o motor para a recuperação econômica

ESPAÇO COOPERATIVISTA
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Atualmente, 54% do que é pro-
duzido no campo, passa por uma 
cooperativa
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Interesse pela comunidade: 
7º princípio cooperativista

A Coopama busca estar sempre alinhada com o sétimo princípio do cooperativismo, o Interesse pela 
comunidade, assim trabalhando para o desenvolvimento sustentável, gerando benefícios sociais e 
econômicos à toda população. Baseado neste princípio, no mês de agosto, a Coopama realizou a do-
ação de jogos de lençóis para a Santa Casa de Caridade de Machado.
Os lençóis serão destinados para a UTI da Santa Casa. Lucy Mara de Oliveira S. Vieira, gerente de com-
pras, conta os benefícios que essa doação trará aos pacientes da Santa Casa de Caridade: “Essa do-
ação vai trazer mais humanização, conforto e melhores condições para o atendimento do paciente”.

Coopama doa lençóis para a Santa Casa de Caridade de Machado

A entrega contou com a presen-
ça do Dr. João Emygdio - Diretor 
da Coopama, de Lusimar Ferri 
- Provedor da Santa Casa e de 
José Antônio Romanelli – tesou-
reiro da Santa Casa. Lucy Mara 
aproveita para agradecer a Coo-
pama: “A Santa Casa agradece a 
Coopama junto à administração 
por todo o empenho que sem-
pre têm  em ajudar nossa  Santa 
Casa. Em  todos  os momentos  
que  solicitamos ajuda, a Coo-
pama está sempre disponível.” Dr. João, José Antônio e Lusimar Ferri

ESPAÇO COOPERATIVISTA
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Agricultura familiar na 
produção de cafés especiais

No Brasil, a agricultura familiar 
está presente em quase 85% das 
propriedades rurais do país. Da-
dos apontam que cerca de 70% 
dos alimentos consumidos pelos 
brasileiros são fruto da agricultura 
familiar. Desenvolvida em peque-
nas propriedades rurais, a gestão 
é compartilhada pela família, que 
tem a terra como sua principal 
fonte de sustento.

A agricultura familiar colabora para 
a geração de renda e emprego no 
campo, melhorando assim o nível 
de sustentabilidade das ativida-
des no setor agrícola. Nos últimos 
anos um mercado vem ganhando 
espaço entre a agricultura familiar, 
pequenos produtores começaram 
a investir na produção sustentável 
de cafés especiais.

Os cafés especiais atraem con-
sumidores de diversas partes do 
mundo, gerando renda e quali-
dade de vida para quem vive da 
cafeicultura. Mário César Borges e 
a família sempre estiveram pre-
sentes na produção de cafés, mas 
há 10 anos resolveram investir na 
produção de cafés especiais.

O consumo de cafés especiais vem 
crescendo num ritmo quatro vezes 
maior que os cafés tradicionais.
Mário César conta quais são os 
maiores desafi os encontrados 
para a produção “As vezes os 
maiores desafi os são os contra-
tempos que não depende da gen-
te, como o clima que sempre atra-

palha, mas de resto é só a gente 
ter carinho e amor pelo trabalho 
que a gente faz, que no fi nal dá 
certo.”

Mário César possui cinco peque-
nas propriedades, e em todas elas 
são produzidas cafés de alta qua-
lidade. Ele fala sobre as vantagens 
na produção “Produzindo cafés 
melhores, você consegue agregar 
um preço melhor. Hoje as pessoas 
estão falando muito dos cafés es-
peciais, na verdade para produzir 
um café especial fi ca muito mais 
caro que um café comum. Talvez o 
que agrega, nem compensa, mas 
sempre vale a pena trabalhar e 
produzir um café especial.”

O produtor está sempre buscando 
a excelência em cada saca, o cui-
dado com a colheita e pós-colhei-
ta é o diferencial para se produzir 
os melhores cafés. “A produção de 
cafés especiais pra mim é uma se-
gunda família, tendo que se orgu-
lhar do que a gente faz, para fazer 
cada dia mais bem feito. Tenho as 
pessoas que me ajudam também 
durante a colheita, porque para 

fazer um café de qualidade, tem 
que colher o fruto maduro, se 
deixa passar da hora, perde a 
qualidade”.

Além da colheita seletiva, todos 
os cuidados no pós-colheita 
mostram como Mário César bus-
ca a excelência de seus grãos: 
“Na colheita, tem dia que é dez 
horas da noite a família toda 
está trabalhando ainda no café. 
Nas outras propriedades o pes-
soal mexe com trator, eu não, 
aqui tudo é feito manual mesmo, 
porque acho que estraga o café. 
Enquanto estiver conseguindo 
fazer manual, eu vou fazer. É 
sempre um carinho maior. É gos-
tar do que você faz”.

“A Coopama sempre me apoia 
em todos os momentos que 
a gente procura, está sempre 
nos dando atenção, auxiliando 
a cada vez mais produzir cafés 
especiais. E na classifi cação, 
estão sempre provando nosso 
café e incentivando a participar 
do concurso. Nos apoia e nos dá 
muita”, fi nalizou Mário César.

Família de Mário César Borges investe  na produção de cafés de qualidade

Mário César e sua família
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Coopama apresenta lives de conhecimento
para cooperados durante a Fenec

Conteúdos para desenvolvimento dos cooperados 
Coopama trazem qualifi cação dos serviços no campo

Aconteceu durante a Feira de Negócios Coopama – Fenec, palestras para capacitar e desenvolver o potencial 
produtivo de nossos cooperados. Foram temas que puderam trazer aos cooperados maneiras de pensar, agir e 
planejar as estratégias voltadas para sua produtividade no campo. 

As 3 melhores estratégias para aumentar a produtividade e 
rentabilidade no cultivo de soja.

Palestrante: Breno Araújo
Profi ssão: Engenheiro agrônomo da Rehagro 
Data: 01 de setembro
Local: Live YouTube

Recomendações técnicas pós geada - Safra 2022

Palestrante: Allysson Facundes
Profi ssão: engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Prócafé 
Data: 25 de agosto
Local: Live Youtube
Parceiro: Café Brasil

Controle da mastite e qualidade do leite

Palestrante: Marcos Velga dos Santos
Profi ssão: Médico veterinário e professor titular da USP
Data: 02 de setembro
Local: Live YouTube
Parceiro: Ouro Fino
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A Coopama dá boas-vindas 
aos seus novos cooperados:

ASSOCIADO ASSOCIADOMUNICÍPIO MUNICÍPIO
Alfenas 
Alfenas 
Machado 
Alfenas 
Elói Mendes 
Elói Mendes 
Elói Mendes 
Varginha 
Elói Mendes 
Elói Mendes 
Elói Mendes 
Elói Mendes 
Paraguaçu
Carrancas 
Paraguaçu
Paraguaçu
Paraguaçu
Serrania
Paraguaçu
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Caldas 
Campestre 
Caldas 
Santa Rita de Caldas 
Botelhos

Guilherme Ribeiro Junior
Humberto da Silveira Macedo
Marcelo Gomes Oliveira 
Talles Augusto Carvalho Rocha 
Aloisio Dehon Vituriano
Antônio Urias da Costa
Cristovão Ferreira de Freitas 
Ivanize Corceti Tavares Reis 
João Alves de Freitas 
João Ferreira Neto 
Lidia Rodrigues Silva 
Renata Bueno Maiolini 
Arnaldo Domingues de Carvalho
David Vilela Monteiro 
João Bosco da Silva  
Luiz Roberto Ferreira 
Reginaldo da Silva Ferreira
Ronaldo Caixeta Lopes 
Ronaldo da Silva Ferreira
Alex Peloso Figueiredo 
João Batista da Silva 
Josane de Fátima Ferreira 
Josimar José Pereira 
Odair José Alves
Raimundo José Laudino 
Roberto Donato de Carvalho 
Sergio Rodrigo da silva 
Ademar dos Reis Ribeiro 
Carlos Alberto Nogueira 
José Carlos de Paula 
Sebastião Francisco de Souza 
Sidney Baltazar da Silva 
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Adriano Zucato Dizero
Aparecida Souza Zucato
Benedito Ubiratan Ribeiro
Cresio Albano Ferreira 
Daniel Carlos de Melo
Fernando Vieira da Silva 
João Batista Barbosa 
José Alencar Souza Vianna 
José Antônio Duarte 
José Antônio Genchini
José Benedito da Silva 
José Donaldison Pereira 
Leonardo Machado da Silva 
Luiz Antônio Dias Siqueira
Luis Antônio Ribeiro Scudeler 
Maria Aparecida de Toledo Carvalho 
Rodolfo Serafi m Vieira 
Wanderlei Napolitano 
Wanderley Muniz de Melo 
Claudio Alex de Oliveira Marques 
Edivania Souza Marques 
Eleandro Erik da Silva 
José Maria Coghi
Julio Henrique Fonseca 
Mariela Valias Meirelles Coelho 
Mauricio Junior Marques de Brito
Miramar Ricardo 
Rafael Corsini 
José Gumercindo de Oliveira 
Julio Cezar Ferreira Messias 
Waldimir Correa de Morais 

Monte Sião
Monte Sião
São Sebastião da Bela Vista 
Pedralva 
Pouso Alegre 
Cachoeira de Minas 
São Sebastião da Bela Vista 
Santa do Rita do Sapucaí
Careaçu 
Monte Sião 
Estiva 
Elói Mendes 
Silvianópolis 
São José Alegre
Santa Rita do Sapucaí 
Careaçu 
Inconfi dentes 
Cachoeira de Minas 
Ipuiuna 
Silvianópolis 
Silvianópolis 
Turvolândia 
Inconfi dentes 
Turvolândia 
Turvolândia 
São Gonçalo do Sapucaí
Turvolândia 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo 
Poço Fundo




