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Ao completar 78 anos de atuação, a Coopama 
segue compromissada cada vez mais com a 
excelência em todas as suas áreas de atuação. 
Desde a diretoria, passando pelos colaboradores 
e tendo como foco oferecer boas soluções a 
vocês cooperados. 

Sabemos que uma história de sucesso exige de 
todos um trabalho sério, dedicação constante 
e confiança em todos que fazem parte de 
nossas atividades. A união do cooperativismo, 
o profissionalismo e a credibilidade que 
conquistamos nos torna cada dia mais fortes no 
agronegócio.  

Neste contexto, quero agradecer a todos que 
mais uma vez confiaram em nosso trabalho 
e prestigiaram o Dia de Negócios. Neste 
ano a inovação foi o “Circuito Regional de 
Oportunidades e Grandes Negócios”, que 
facilitou o acesso do produtor ao evento, 
atingindo assim um maior número de 
cooperados, promovido em todas as unidades: 
Pouso Alegre, Turvolândia, Elói Mendes, Poços 
de Caldas, Alfenas, Poço Fundo e Machado. 

Tivemos a participação de 44 expositores, 
presença de mais de 1.000 cooperados nas 
unidades e comercializamos mais de R$53 
milhões em produtos e serviços, com um 
crescimento de 96% em relação ao evento de 
2021. Um sucesso! Agradecemos imensamente 
a todos!   

Outro tema importante para nossos associados 
é o Contrato Futuro de Café. A Coopama está 
negociando estes contratos de vendas a termo 
com entregas de 50% para este ano e 50% para 
2023. Procure nosso departamento de café o 
quanto antes.   

E para finalizar quero reforçar o convite a todos 
para mais uma edição da Fenec - Feira de 
Negócios Coopama.  

Como todos sabem é um evento que proporciona 
a possibilidade de fechar grandes negócios, 
sempre com preços e condições diferenciadas, 
visando garantir ao produtor rural maior 
rentabilidade. Além disso, a Fenec proporcionará 
momentos de interação e capacitação a vocês, 
nossos cooperados. 

Portanto, temos um encontro marcado. Entre os 
dias 23 e 25 de agosto esperamos por vocês na 
Fenec, uma das principais feiras do agronegócio 
em Minas Gerais. 

Finalizo desejando uma ótima safra para todos 
os nossos cooperados e que com as bênçãos de 
Deus, tenhamos ótimos e produtivos resultados 
para continuar alavancando a nossa região, a 
nossa Coopama e agronegócio no Brasil! 

Cooperados. 
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DESTAQUE

Entre os dias 03 e 13 de maio a cooperativa 
promoveu com grande sucesso o 12° Dias 
de Negócios Coopama. Um Circuito Regional 
com ótimas oportunidades, realizado em 
todas as Unidades de Negócios (Pouso Alegre, 
Turvolândia, Elói Mendes, Poços de Caldas, 
Alfenas, Poço Fundo e no Departamento de 
Tratores e Implementos em Machado).  

Durante o circuito, nossos associados e 
produtores rurais de toda a região puderam 
conhecer as principais novidades em máquinas, 
implementos e insumos agrícolas, com preços 
e condições especiais de pagamento e fechar 
excelentes transações com as principais marcas 
do agronegócio.  

O cooperado pôde ainda adquirir produtos 
através da modalidade Barter, quando sua própria 
produção entra como moeda de pagamento. 

O Circuito de negócios reuniu mais de 1.000 
cooperados em suas unidades e contou com a 
participação de cerca 44 expositores e parceiros, 
além de ter comercializado mais de R$53 milhões 
em produtos e serviços, com um crescimento de 
96% em relação ao evento em 2021, que foi de 
27 milhões. 

Fernando Caixeta, Diretor Administrativo da 
Coopama. 

Cooperados, fornecedores e colaboradores no 12º Dia de Negócios

Dias de Negócios Coopama
Circuito Regional reuniu mais de mil cooperados com mais de 53 
milhões de reais em negócios 

Foi surpreendente. Nós tínhamos 
uma estimativa de um determinado 
nível de negociação e ao final 
ultrapassamos o que esperávamos, 
tanto em faturamento, quanto 
no quantitativo de negócios. O 
resultado foi alcançado devido ao 
apoio e grande participação do 
cooperado Coopama. Retomamos 
agora depois da pandemia, neste 
modelo diferente, que chamamos de 
Circuito Regional, pois foi em todas 
as 7 Unidades da Coopama, com 
presença de fornecedores parceiros.  
Fomos muito felizes com estas 
mudanças. Obtivemos um resultado 
excelente e temos que agradecer ao 
cooperado que confiou na Coopama 
e que muito engrandeceu o trabalho 
que estamos fazendo.”
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DESTAQUE
Ao longo do Dias de Negócios Coopama foram 
apresentadas inovações tecnológicas, defensivos, 
insumos e implementos agrícolas, com participação 
de parceiros importantes.

Antônio Neto Representante da GIROAgro.  

A inovação apresentada pelo “Dias de Negócios” 
surpreendeu positivamente o produtor e colocou 
à sua disposição recursos para que o homem do 
campo sempre prospere, independentemente de seu 
tamanho.

Flávio Carlos Caixeta Cooperado da Coopama.  

CAFÉ COM A DIRETORIA
Outro momento marcante durante os Dias de 
Negócios Coopama foi a realização do Café com 
Diretoria. Em duas rodadas muito especiais, que 
aconteceram nas unidades de Pouso Alegre e Poços 
de Caldas. Os encontros foram importantes para 
a ampliação dos contatos com os cooperados e 
autoridades regionais.  

Na oportunidade, os cooperados, parceiros e 
produtores puderam trocar ideias com membros 
da diretoria da nossa cooperativa, avaliar ações, dar 
sugestões. Uma ação de transparência e que valoriza a 
presença do cooperado junto a direção da instituição.

OFICINAS COM O SENAR
A Coopama, visando sempre a capacitação de seus 
cooperados, promoveu na Unidade de Pouso Alegre 
durante os Dias de Negócios, oficinas em parceria 
com o Senar.  

Foram realizados no dia 10 de maio dois seminários: 
Torra de Café e Degustação de Café, ambos 
ministrados por Paulo César Junqueira.  

No dia 13 foi a vez do Seminário sobre Manejo 
de Pragas ministrado pelo instrutor do Senar e 
Engenheiro Joriel.

Cooperada Denise 

Na oportunidade todos aprenderam sobre a 
degustação de diferentes tipos de grãos de café, 
mostrando que esse momento tão importante é o 
que definirá a classificação do grão.

Foi um resultado surpreendente, 
pelo cenário que vivemos. Tudo isso 
comprova que temos que ser otimistas 
em qualquer cenário, pois o produtor 
nunca vai deixar de plantar e produzir. 
O novo formato, de ser realizado 
em cada uma das filiais, ficou bem 
bacana. Temos que agradecer todos os 
colaboradores”

Foi muito bom. Uma oportunidade 
diferente para a gente ter acesso aos 
produtos da Coopama. Facilitou muito 
para a gente, pois as vezes viajar para 
Machado é mais difícil e ter a feira aqui 
na nossa cidade, Turvolândia, ajudou 
bastante. Deu tempo até para conversar 
mais com o pessoal da cooperativa, 
trocar ideia. Estão de parabéns!”

Foi muito bom. Uma oportunidade 
diferente para a gente ter acesso aos 
produtos da Coopama. Facilitou muito 
para a gente, pois as vezes viajar para 
Machado é mais difícil e ter a feira aqui 
na nossa cidade, Turvolândia, ajudou 
bastante. Deu tempo até para conversar 
mais com o pessoal da cooperativa, 
trocar ideia. Estão de parabéns! Foi 
muito interessante passar por essa 
experiência e esperamos que o Senar 
nos proporcione mais oficinas junto a 
Coopama pois são de grande valia para 
nós que somos do agro, nos dando 
novas ideias e quem sabe abrir novos 
caminhos”
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A Coopama esteve presente na Agrishow, que 
aconteceu entre os dias 25 e 29 de abril, em Ribeirão 
Preto/SP.  Em parceria com a Landini Tratores, 
marca centenária que está presente em mais de 120 
países, foi montado um estande especial onde foram 
apresentadas as tecnologias dos tratores.  

Samuel Caixeta, cooperado que participou do evento.    

Os tratores Landini foram destaque, devido à alta 
tecnologia que oferece aos produtores rurais. São 
veículos que atendem aos principais anseios dos 
produtores: equipamentos duráveis e econômicos. 
Utilizando tecnologia de ponta, a parceira da Coopama 
apresentou máquinas que vão de 45 cavalos até 230 
cv, reconhecidas pelo baixo consumo de combustível, 
até 30% menor do que as da concorrência.  

São tratores que vem conquistando os produtores 
pela capacidade de trabalho e pela simplicidade 
de manejo e de manutenção. E o Departamento de 
Tratores e Implementos da Coopama, em parceria 
com a Landini, está sempre atuante com muitas 
opções de equipamentos modernos e em condições 
facilitadas.  

Sidnei Aparecido Belinato, Coordenador Tratores e 
Implementos. 

A participação da Coopama no evento foi ainda uma 
oportunidade para estreitar relações com diversos 
parceiros e abrir novas frentes de negócios aos 
cooperados no segmento de tecnologia agrícola.  

Coopama participa da Agrishow 
Estande foi montado em parceria com Landini tratores 

A presença da Coopama no evento 
mostra cada vez mais o quanto a 
nossa cooperativa tem buscado trazer 
soluções e as principais tendências e 
inovações para nós associados, além de 
condições comerciais diferenciadas”

Tivemos oportunidade de conhecer 
e trocar experiências com outras 
empresas que também são 
concessionárias da Landini. Realizamos 
reunião entre as duas empresas, 
envolvendo área comercial e diretoria 
das instituições, onde discutimos e 
traçamos objetivos mútuos”

DESTAQUE

Sidnei, Gustavo, Fernando, Luciano, Rafael (Landini), 
Alyson, Vinícius e Mário
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O XV Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas foi 
realizado nos dias 26, 27 e 28 de maio em Araxá MG e contou 
com a participação da Supervisora de Relacionamento com 
o Cooperado da Coopama Lorena Miranda, que faz parte 
do Comitê Estadual de Mulheres Cooperativistas de Minas 
Gerais e representa o Estado no Comitê Nacional de Mulheres 
Cooperativistas. 

O evento foi exclusivo para as mulheres do cooperativismo 
mineiro. Foram três dias com debates, diálogos e palestras 
abordando temas como diversidade e protagonismo feminino 
no mundo corporativo, além de momentos para networking 
e troca de experiências. Entre as participantes estiveram 
presentes mulheres cooperativistas como presidentes, 
dirigentes, conselheiras, colaboradoras e cooperadas.  

Lorena Miranda, Supervisora de Relacionamento com o  
cooperado.  

O objetivo foi encorajar e estimular a participação de mulheres 
nos debates relativos às cooperativas das quais participam, 
visando reconhecer a importância do papel feminino no 
contexto da promoção do desenvolvimento e sustentabilidade 
desses empreendimentos. 

Comitê Estadual de Mulheres Cooperativistas 
de Minas GeraisFoi bonito demais ver tantas mulheres fortes, 

competentes e corajosas reunidas. O evento 
marcou a retomada de um olhar para a 
mulher no cooperativismo e na cooperativa, 
demonstrando que precisamos lutar, agir e 
tomar posse do lugar que foi conquistado por 
todas nós com muito mérito”

Encontro Estadual de Mulheres 
Cooperativistas
Evento aborda temas como diversidade e protagonismo feminino no mundo corporativo 

DESTAQUE
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Para colher bons resultados do plantio é preciso 
persistência, atenção, cuidados especiais, amor ao que 
faz e, sobretudo, mãos que trabalhem arduamente 
para que se alcance sucesso!

Assim é a história da Coopama, que em 2022 completa 
78 anos de atuação, com muita luta e trabalho, 
sempre focada no desenvolvimento do campo e do 
produtor rural de nossa região.

Um caminho trilhado por muitas pessoas que 
acreditaram e trabalharam para que a nossa 
Cooperativa chegasse até aqui. Hoje colhemos os 
frutos de muita dedicação ao campo ao longo de 
mais de sete décadas.

São muitos os personagens que contribuíram e 
contribuem para estes anos de história e farta colheita. 
Certamente uma história escrita por muitas mãos.

Coopama 78 anos
Uma história escrita por muitas mãos

Ornato Antônio de Carvalho
Cooperado

Sou cooperado desde 1968. São 54 anos na 
Coopama. Tenho 82 anos e comecei minha 
vida no campo muito cedo. Estava com apenas 
12 anos de idade quando um tio me chamou 
para ajudar no trabalho. Trabalhava dia e noite 
e ainda estudava. Aos poucos, fui fazendo um 
negócio aqui, outro ali, comprei umas terrinhas, 
vendi uns bois e comecei devagarzinho.

Levei minha vida na roça assim: fazendo fumo, 
amansando boi e depois de um tempo, vendendo 
leite. Os filhos depois que cresceram passaram 
para o café. Tem sido uma vida de muito trabalho, 
mas tudo indo conforme Deus deseja.

A Coopama entrou na minha vida quando eu 
comecei a vender leite. Na ocasião, era uma 
cooperativa pequena, mas ajudava em muitas 
coisas. Na época do leite a cooperativa me 
ajudou bastante!

Me lembro bem que a chegada da cooperativa 

ajudou muita gente aqui, a linha inteira. A 
concorrência era complicada, a cooperativa 
nos ajudou e ajeitou tudo.

Lembro-me quando a Coopama abriu uma 
loja aqui em Poço Fundo. Ah, foi bom para os 
produtores. Antes, a gente precisava ir até 
Alfenas para comprar peças, com a chegada da 
Coopama, tudo passou a ser solucionado aqui.

É necessário lembrar sempre do trabalho 
que o Dr. João faz. Depois que ele assumiu a 
presidência a cooperativa melhorou, cresceu 
muito! Cresceu demais! E nós, produtores, 
precisamos disso, de pessoas de visão.

Os colaboradores são ótimos, para pessoas 
que assim como eu são mais velhas, eles são 
muito pacientes. Enquanto nós formos vivos 
nós vamos pelejando, mas sempre junto com 
a Coopama. Eu só agradeço e parabenizo a 
nossa cooperativa pelos 78 anos.
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Moacyr Figueiredo
Cooperado

E falando em homenagem, tivemos uma triste 
notícia de uma grande perda para a Coopama. 
Nosso cooperado Sr. Moacyr Figueiredo 
faleceu enquanto editávamos o Coopama 
Informa, porém ele havia nos deixado uma 
linda homenagem à Coopama: 

Iniciei minha vida profissional comprando e 
vendendo gado de corte, que troquei por vacas 
leiteiras. Também trabalhei na linha de leite 
por algum tempo. Perseverei por alguns anos 
na produção de leite, hoje me dedico apenas a 
pecuária de corte, cafeicultura e milho.

Entrei de cooperado há muitos anos, 
assim que comecei a trabalhar. Hoje sou o 
cooperado mais antigo, antes de mim vinha 
Sr. Luiz Garrucha, grande amigo de uma vida 
inteira. Minha história com a Coopama vem de 
longa data e, de forma bilateral, creio eu, de 
respeito e reciprocidade, com ambas as partes 
cumprindo suas obrigações e deveres.

A Coopama é um instrumento que viabiliza ao 
produtor rural acesso à insumos e maquinários 

indispensáveis para o desenvolvimento da 
agricultura, aos quais ele não conseguiria 
acessar de forma individual.

Nesse aniversário de 78 anos, há que se 
comemorar muitas barreiras e obstáculos 
transpostos. Uma vida longa de grandes 
vitórias, as quais devemos em grande parte 
à gestão do nosso Presidente João Emygdio 
Gonçalves, que com sua dedicação e visão 
empresarial, elevou a Coopama a patamares 
nunca antes alcançados e conferindo uma 
visibilidade não só nacional, como internacional.

Hoje, a Coopama é uma instituição respeitada 
e aclamada na sua área. Grande parte deste 
sucesso devemos ao corpo de colaboradores 
da Coopama que” veste a camisa da 
cooperativa” e se dedica a servir da melhor 
forma seus cooperados.

A Coopama, enlutada pela perda, agradece os 
56 anos que Sr. Moacyr foi nosso cooperado, 
grande parceiro e amigo!

DESTAQUE

Denilson de Assis Mendes
Colaborador Coopama

Comecei na Coopama há 33 anos como auxiliar 
no departamento de compras. Posteriormente 
me tornei encarregado do setor de compras 
até assumir a gerência de vendas na qual fiquei 
por quase 12 anos.

Atualmente estou na gerência industrial que 
abrange as divisões de combustíveis, originação 
de grãos e a indústria de rações, núcleos e 
minerais da Coopama. Conto com uma equipe 
de aproximadamente 90 colaboradores 
que trabalham com muita dedicação no 
atendimento ao cooperado nos seus respectivos 
departamentos.

A Coopama faz parte da minha vida e da vida 
de minha família, pois passo a maior parte do 
tempo nesta conceituada cooperativa de onde 
já herdei o sobrenome “Denilson da Coopama”.

Participar do crescimento desta jovem empresa 
com seus 78 anos é motivo de orgulho, posso 
dizer que se o tempo voltasse e eu tivesse a 

oportunidade de escolha, eu escolheria estar 
na Coopama e faria tudo novamente.

Gostaria de falar do nosso Presidente Dr. João 
Emygdio Gonçalves que, com seus mais de 
80 anos de idade, é o nosso maior exemplo 
de dedicação e força de vontade. Ainda hoje 
ele se dedica em aperfeiçoar o conhecimento 
através de inúmeros cursos por ele feitos e 
nos incentiva todos os dias a buscar mais 
conhecimento, para colocar a nossa Coopama 
cada vez mais à disposição de seus cooperados. 
Em nome dos diretores: Presidente Dr. João 
Emygdio Gonçalves, Financeiro Sandro da Silva 
Oliveira e Administrativo Fernando Caixeta 
Vieira, gostaria de parabenizar os demais 
conselheiros e todos os nossos colaboradores e 
cooperados pelos 78 anos da nossa Coopama, 
pois sabemos que a Coopama contribui muito 
para o agronegócio, o propulsor da economia 
de nosso país.
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Edna de Oliveira dos Santos
Colaboradora Coopama

Faço parte da família Coopama há 27 anos. 
O primeiro departamento em que atuei foi o 
de compras, como auxiliar. Em seguida fui 
vendedora e caixa na Loja de Confecções 
(Coopama Store) e desde 2004 faço parte 
do departamento comercial, exercendo a 
função de analista comercial, responsável pela 
precificação do varejo.

É muito gratificante fazer parte desta 
cooperativa há tanto tempo e poder participar 
de todas as conquistas alcançadas. Além de 
ser tão importante para região, ela também 

valoriza seus colaboradores e sempre está 
preocupada com o bem-estar de todos.

Durante estes anos foram muitas realizações, 
crescimento profissional e aprendizado, com 
cada pessoa com quem pude trabalhar. Sou 
grata por todas as oportunidades que me 
foram dadas e tenho o sentimento de tê-
las correspondido. Espero poder continuar 
colaborando com a Coopama, para que 
continue sendo esta cooperativa de sucesso.

Orgulho de ser Coopama!

Antônio Roberto Amo
Shell Lubrificantes

Estou na Shell há 50 anos e atuo na venda 
de lubrificantes e filtros Mann para tratores 
caminhões e carros para cooperativas no Sul 
de Minas.

Atendo a Coopama há mais de 40 anos, através 
dos compradores Sr. Denilson e Sr. Dirceu, que 
me encaminharam para o Sr. Orivaldo (gerente 
do Posto) na antiga Estação Ferroviária. 
Atualmente sou atendido pelo Sr. Evânio e 
muito bem recebido por todos.

Confesso que tenho muito orgulho em atender 
a Coopama. Vê-la chegar aos 78 anos é certeza 
de que toda esta conquista é fruto de um 
trabalho sólido e transparente, consolidando 
seu nome no mercado cooperativista atual.

Não podemos deixar de citar o Presidente Dr. 
João Emygdio Gonçalves com uma gestão de 
muita responsabilidade e visão no futuro, sem 
medo de novos desafios e que busca sempre 
por novas soluções para o crescimento da 
Coopama e seus cooperados.

DESTAQUE

Júlio Flávio Neves
PoliNutri

Há quase 50 anos, pelas mãos dos Srs. 
Rubens Garcia e Valter Pereira, então Diretor 
Administrativo e Presidente da Coopama, 
respectivamente, eu entrava nesta Cooperativa 
da qual guardo as melhores lembranças do 
início do meu percurso profissional. Deixei 
a Coopama, mas, ela jamais me deixou. 
Quanto aprendizado se pode conquistar 
sob a inspiração do verdadeiro espírito 
cooperativista.

De lá para cá chegaram novos gestores, 
colaboradores, cooperados, mas sempre 
com o mesmo ideal cooperativista, o mesmo 

e inabalável compromisso de fazer avançar a 
agropecuária de Machado e região. Hoje, vendo 
a Coopama com tamanha grandeza, do alto de 
seus 78 anos, sob a competente administração 
do Presidente Dr. João Emygdio e de diretores 
tão capazes como o Dr. Fernando Caixeta e 
todos os seus colegas, tenho certeza de que 
para seus cooperados, para os machadenses 
e para aqueles que, como eu, puderam um 
dia trabalhar nesta vitoriosa instituição, o 
sentimento é de plena confiança no futuro que 
a aguarda.



Junho 2022 • Ano XXII • Edição 153 • Informativo Bimestral | 11



| Junho 2022 • Ano XXII • Edição 153 • Informativo Bimestral12

SUSTENTABILIDADE

Campo Limpo em 
Elói Mendes e Machado
Contribuindo para a preservação ambiental 

A Coopama segue pensando na sustentabilidade 
do campo através de ações como o projeto 
Campo Limpo em parceria com InPEV - Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.  
Considerado o maior programa brasileiro de 
logística reversa de embalagens vazias e sobras 
pós-consumo de defensivos agrícolas, o objetivo é 
buscar o equilíbrio do meio ambiente e a proteção 
da saúde do produtor no campo.  

Os cooperados da Coopama e alguns produtores 
rurais da região de Elói Mendes participaram da 
ação Campo Limpo, realizada no dia 28 de abril, 
fazendo o descarte de embalagens vazias de 
agrotóxico. Ao todo foram 6.127 embalagens 
recolhidas que terão sua destinação correta. 

O Edmilton Mendonça, cooperado da Coopama 
que atua na cafeicultura e na criação de gado, 
garante que a iniciativa é excelente

O recolhimento itinerante também foi realizado 
em Machado, nos dias 14 e 15 de junho, com o 
apoio da Secretaria Municipal de Agricultura. Na 
oportunidade foram  6.446  embalagens recolhidas, 

sendo 2.324 de um litro, 2.137 de cinco litros, 213 
embalagens de litros e 1.772 de vinte litros.

Sempre é importante ressaltar que este descarte 
segue regras básicas como a separação das 
embalagens em conjuntos de acordo com o volume 
de cada uma delas. Também todas passaram pela 
tríplice lavagem e tiveram as tampas retiradas.  

Uma atitude que contribui para a preservação do 
meio ambiente e que impacta positivamente na 
vida de toda população mundial. 

Como desta vez o recolhimento foi 
aqui na nossa cidade, facilitou muito 
para gente. Foi muito bom. Só aqui da 
minha propriedade pudemos entregar 
entre 25 embalagens. Uma ótima 
ajuda para nós”

Elói Mendes

Machado
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Analisando o cenário mundial, com aumentos 
de preços dos produtos de uma forma geral, o 
produtor vem buscando alternativas para obter 
custos melhores, aumentar a sua rentabilidade sem 
afetar a produtividade. Uma alternativa que deve 
ser considerada é uma análise de solo correta, 
interpretada por um técnico, avaliando precisamente 
as necessidades para aquele ano. 

A análise de solo é uma prática simples e com custo 
baixo, porém muito importante na agricultura. O 
produtor precisa conhecer as características físicas e 
químicas do seu solo, diferenciando um solo arenoso 
ou argiloso, o teor de matéria orgânica, o grau de 
fertilidade do solo e estado nutricional, como PH, CTC 
e níveis de cada nutriente presente no solo. 

Porém a coleta da amostragem do solo deve 
ser feita corretamente, para que os resultados 
indiquem os teores reais do solo. Ao contrário 
disto, os insumos recomendados e aplicados não 
alimentarão adequadamente a cultura e a produção 
obtida, seguramente deverá ser menor do que a 
produção planejada ou desejada.  

Com o resultado das análises o produtor pode avaliar 
melhor os seus investimentos em cada talhão com 
precisão, tendo mais assertividade na correção e 
adubação de suas lavouras, conseguindo reduzir 
custos, aumentando a produtividade e a longevidade 
da fertilidade de seu solo. 

Quando a correção do solo é feita de forma adequada, 
disponibilizando o que o solo precisa, certamente 
haverá incremento de produtividade. Fazendo uma 
correção com calcário com teor de cálcio e magnésio 
adequado e um gesso de qualidade, o solo terá 
longevidade de fertilidade.  

Ao fazer uma boa correção, não deixamos espaço 
no coloide do solo para alumínio e outros nutrientes 
que podem ser prejudiciais às culturas. Segundo o 
pesquisador da Embrapa Carlos Kurihara, o primeiro 
passo, em termos de fertilidade do solo, é corrigir a 
acidez com calcário.

Não adianta aplicar adubo sem corrigir 
a acidez, porque o nível de alumínio 
irá deixar o P indisponível fazendo o 
agricultor jogar dinheiro fora”. 

Portanto, o produtor precisa conhecer o seu solo, 
assim como realizamos periodicamente exames 
laboratoriais para sabermos como está nossa saúde 
física, devemos entender que essa também é uma 
forma de conhecermos a necessidade da nossa 
lavoura. Os laboratórios estão cada vez mais eficientes 
e tecnológicos, o que contribui para um resultado 
muito mais rápido. O produtor precisa entender que 
ele não vai perder algumas horas do dia coletando 
as amostras e sim ganhar em produtividade e 
lucratividade. 

Para mais informações ou em caso de dúvidas, procure 
os nossos Consultores de Campo ou as Unidades de 
Negócios Coopama.

Importância de análises de solo x 
Custos de produção

Francisco Bianchini de Souza Jr.
Consultor Técnico de Vendas

(35) 99710-5484 

A prática é simples e fundamental na agricultura 

SUPORTE AO COOPERADO
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Durante os meses de abril a setembro passamos pelo 
período de colheita do café, a principal cultura da 
nossa região, que pode ser feita de forma manual ou 
mecanizada.  

Quando se faz uma colheita manual os danos são 
menores, mas não deixa de machucar um pouco os 
ramos plagio trópicos (ramos produtivos). Quando a 
colheita é mecanizada pode-se ferir tanto os ramos 
plagio trópicos quanto os ramos ortotrópicos (haste 
principal) causando uma série de ferimentos, abrindo 
porta de entrada de patógenos causadores de 
doenças, fungos e bactérias.  

Com a entrada desses patógenos pode-se desenvolver 
inúmeras doenças de difícil controle e que podem 
prejudicar tanto a recuperação imediata da lavoura 
quanto a produção do ano seguinte, sendo que tudo 
pode ser evitado de modo preventivo.  

Logo após a colheita é recomendado 
que o produtor faça uma pulverização 
de pós-colheita nas suas lavouras, 
fazendo uma cobertura dos ferimentos 
para melhor cicatrização e assim 
não deixando porta de entrada para 
patógenos indesejados.  

Após o término da colheita pode-se fazer as 
aplicações com produtos específicos para proteger a 
planta, onde se deve fazer uso de fungicidas cúpricos 

(cobre) visando uma “cicatrização” da lavoura e 
fungicidas específicos para o controle de doenças. 
Quando se pensa em atingir grandes produtividades, 
a forma mais eficiente é o modo preventivo, onde 
você procura sempre antecipar do problema futuro. 

Também no pós-colheita é a hora de definir manejo 
de podas, o momento ideal para que se faça uma 
avaliação e assim caso tenha necessidade a poda 
deve ser feita imediatamente. Para atingir grandes 
produtividades, os ramos produtivos devem ser 
renovados constantemente, sendo este o melhor 
momento para a tomada de decisão do manejo a ser 
realizado na lavoura. 

Lembrando que a Coopama possui um corpo técnico 
especializado, para orientar de forma consciente a 
melhor tomada de decisão e qual a real necessidade da 
sua lavoura. Procure nosso departamento agronômico 
e solicite uma visita, assim nossos consultores 
poderão orientar qual tipo de pulverização ou poda 
a ser efetuada. Nós da Coopama nos colocamos à 
disposição para atender da melhor forma possível 
e com o melhor custo benefício. Entre em contato 
conosco e agende uma visita. 

Importância de se fazer um bom 
manejo após a colheita

Tiago Cesar Divino da Silva
Consultor Técnico de Vendas

(35) 99883-0129 

SUPORTE AO COOPERADO

Coopama possui equipe técnica especializada para orientar o produtor
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Pensando em ajudar produtores rurais e cooperados na prevenção contra ações criminosas que podem 
ocorrer na zona rural, a Coopama e a Polícia Militar apresentam algumas dicas de segurança no campo, 
para auxiliar as comunidades rurais, fazendas, sítios e outros.   

Veja algumas atitudes que podem ajudar na prevenção e ampliar a segurança no campo:

ALARMES E LUZES EM PONTOS ESTRATÉGICOS  

Instalar portões eletrônicos, alarmes e luzes em 
pontos estratégicos da propriedade. Manter em 
local de fácil acesso telefones úteis, como o da 
Polícia Militar, Polícia Civil, vizinhos, amigos e 
parentes. 

DINHEIRO E OBJETOS DE VALOR SEMPRE NOS 
BANCOS 

Não manter na propriedade objetos de valor ou 
altas somas de dinheiro. 

Recorrer aos bancos para depósitos ou 
pagamentos. 

FICAR SEMPRE DE OLHO  

Vistoriar periodicamente a propriedade, 
principalmente as cercas, animais e acessos. 

Ao perceber veículos e pessoas em atitudes 
suspeitas, anotar o maior número de dados e 
particularidades, repassando à polícia e aos 
vizinhos. 

Só contrate funcionários, após verificar suas 
referências. 

 

IDENTIFICAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

Identificar máquinas com números e plaquetas 
em locais discretos, com a finalidade de 
reconhecê-las, de imediato em qualquer 
situação 

Instalar no maquinário agrícola equipamentos 
de segurança que dificultem sua locomoção, 
procurando mantê-los trancados no galpão 
próximo à casa. 

Evite deixar roçadeiras, motosserras, 
ou equipamento de valor nas lavouras. 
Mantenha-os em local bem trancado. 

SAFRA SEGURA  

Não deixe café colhido nas lavouras. Além disso, 
os galpões devem estar sempre bem trancados 
e iluminados. E o mais importante, nunca 
deixe grande quantidade de café estocado na 
propriedade.  

Oriente os funcionários a não fornecerem 
informações sobre a propriedade e seus donos 
e resultados de safra a pessoas estranhas. 

Seguro de carga para transporte. 

Armazene na Coopama, todos os armazéns são 
segurados. 

SUPORTE AO COOPERADO

Segurança no Campo. Vamos Previnir!
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SUPORTE AO COOPERADO

Na busca de um melhor aproveitamento dos restos 
de culturas, com o foco na redução da utilização 
de fertilizantes e manutenção da umidade do solo, 
os produtores de várias culturas, com destaque 
para a cultura do café têm buscado a utilização 
dos trituradores, mais conhecidos como trincha, 
reduzindo custos com defensivos e aumentando a 

produtividade das lavouras e qualidade do produto 
agrícola. 

A trituração dos resíduos de cultura (folhagem, ramos 
e galhos de menor tamanho), cria uma cobertura de 
solo que apoia o desenvolvimento da lavoura em três 
principais aspectos:

Além da FLV-150 (largura de corte de 150 cm), a 
linha de trituradores Herder tem disponibilidade 
de configurações de largura corte de 125cm e 
175cm atendendo as necessidades das principais 
culturas, com destaque para o café;  

Rotação do rolo de corte 2100 rpm, acima dos 
principais concorrentes; 

Roçada, recepa e esqueletação de galhada de 6 a 8 
cm de diâmetro; 

Altura da corpo da máquina (45 cm) permitindo a 
passagem abaixo do barrado do café sem o risco 
de derrubada dos frutos; 

Martelos de corte produzidos em aço forjado com 
contra facas, resultando em maior durabilidade, 
melhor qualidade corte e tempo de utilização;  

Maior deslocamento lateral com opção entre 
mecânico e hidráulico;

O processo de trituração e formação da cobertura de 
solo é indicado para diversos tipos de cultura, como 

exemplo, mas, não limitado a: café, citrus, maçã, 
goiaba, manga, banana, entre outros.

Triturador de 
resto de cultura 
LINHA FLV-150

Principais benefícios da linha de trituradores FLV da Herder

Redução de ervas daninhas

A trituração tempestiva do material orgânico entre 
as linhas de plantio auxilia no controle de ervas 
daninhas, que após a trituração é utilizado como 
uma cobertura orgânica;  

Manutenção da umidade do solo

É bastante difundido os benefícios resultantes da 
cobertura orgânica do solo na agricultura brasileira, 
resultando na manutenção da umidade do solo;  

Manutenção de nutrientes no solo

A cobertura do solo formada após a trituração é 
100% constituída de material orgânico triturado. 
Esse material orgânico foi criado à custa de 
extração de nutrientes, do solo ou dos fertilizantes 
aplicados na lavoura, a trituração funciona como 
uma espécie de reciclagem, onde os nutrientes são 
retornados para o solo, melhorando a performance 
da lavoura.  
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O fertilizante organomineral, como o próprio nome 
pressupõe, é a mistura de uma fração orgânica com 
uma fração mineral. De acordo com a Instrução 
Normativa nº 61, de 8 de julho de 2020, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
os fertilizantes devem respeitar algumas garantias 
e especificações, como: mínimo de 8% de carbono 
orgânico, mínimo de 80 mmolc/Kg de capacidade de 
troca de cátions (CTC), máximo de 20% de umidade e 
no mínimo 5% de macronutrientes declarados para os 
produtos com macronutrientes primários. 

Ao final de cinco safras o fertilizante CPMULT 
entregou um resultado médio de 4 sacas a mais em 
produtividade comparado ao fertilizante químico 
convencional. Portanto, a tecnologia CPMULT da 
AgroCP demonstra resultados excepcionais, na 
superioridade produtiva e também por ser realizado 
somente em uma única aplicação, comparado ao 
fertilizante convencional onde foram realizadas três 
aplicações.  

Ensaio implantado desde 2016 na Fazenda 
Experimental da Procafé, no município de Boa 
Esperança, em uma lavoura de café da cultivar Catuaí 
IAC 62 (Figura 1). 

O objetivo deste ensaio é avaliar a produtividade 
em sacas por hectare de uma área fertilizada 
exclusivamente com fertilizante químico convencional, 
em comparativo com uma área fertilizada com o 
organomineral CPMULT da AgroCP. Durante os 5 anos 
do ensaio foram realizadas somente uma aplicação 
por safra do CPMULT e 3 aplicações por safra do 
fertilizante químico convencional. 

A fração orgânica desempenha um papel de grande 
importância no fertilizante organomineral, pois é a 
responsável por proteger a fração mineral de perdas 
como, volatilização de nitrogênio, fixação de fósforo 
e lixiviação do potássio, o que torna o fertilizante 
organomineral mais eficiente quando comparado ao 
fertilizante convencional. 

Portanto, quando o organomineral possui uma 
fração orgânica de qualidade, que realmente realiza 
a proteção da fração mineral, é possível trabalharmos 
com a redução de doses e número de aplicação de 
forma consciente e assertiva.  

Fertilizante organomineral

Organomineral CPMULT
Resultados comprovados 

A importância da fração orgânica 

Fertilizante CPMULT 
O verdadeiro organomineral 

Figura 1: Produtividade em sacas por hectare de uma 
lavoura de café fertilizada com o organomineral CPMULT 

e com fertilizante químico convencional.

Douglas Pelegrini Vaz-Tostes 
Eng. Agrônomo - Dr. Produção Vegetal 

Departamento Técnico da AgroCP

SUPORTE AO COOPERADO
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MARCAMOS PRESENÇA

O presidente da Coopama, Dr. João Emygdio 
Gonçalves, participou da assembleia anual do 
S.P.A. Saúde realizada no dia 13 de abril, no 
Hotel Marques Plaza, em Pouso Alegre. Ele 
estava acompanhado do Diretor Financeiro 
Sandro de Oliveira que também é conselheiro 
do S.P.A. Saúde. 

Na oportunidade, foi aprovado por 
unanimidade o relatório anual da entidade, 
além da apresentação de resultados obtidos 
pelo S.P.A. Saúde no exercício de 2021. 

No evento os diretores do plano lembraram 
sobre a importância de todos se engajarem 
na campanha Carência Reduzida, lançada para 
aumentar o número de vidas nos planos.  

O S.P.A. Saúde é parceiro da Coopama, 
sempre com o objetivo de proporcionar um 
atendimento em saúde de forma diferenciada 
para todos os nossos cooperados.  

A Reunião aconteceu no dia 14 de abril em Pouso Alegre e 
contou com a participação da Coordenadora de Marketing 
da Coopama, Aline Borges de Carvalho e da Analista de 
Marketing Rafaela Vilela.  Na oportunidade a equipe 
do S.P.A. Saúde, parceira da Coopama, apresentou o 
Planejamento de Comunicação para este ano de 2022.  

Na abertura do evento o Presidente do S.P.A Saúde Luiz 
Fernando Ribeiro e o Superintendente Ricardo de Oliveira 
Garcia falaram sobre os 30 anos de atuação da empresa. Em 
seguida a palestra foi com Ana Miria F. Souza, da Assessoria 
de Comunicação S.P.A. Saúde que apresentou os planos de 
ação para o período.  

Destaque também para a participação da nossa Coopama 
quando a Coordenadora de Marketing Aline Borges de 
Carvalho apresentou aos participantes as experiências na 
área de Comunicação Coopama.   

Participaram ainda outros parceiros que apresentaram 
experiências e planos de ação, visando sempre mostrar a 
importância do plano de saúde ao produtor rural. 

Coopama prestigia 
assembleia geral 
do S.P.A. Saúde

Coopama no encontro 
dos profissionais de 
comunicação do S.P.A. 
SaúdePlano proporciona atendimento 

diferenciado para os produtores rurais Evento apresenta planejamento para 2022

Diretores Associados

Atendentes das Associadas
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O Diretor Administrativo da Coopama, 
Fernando Caixeta, participou entre os dias 21 
e 25 de maio do Advanced Coop Management 
Program, na Universidade de St.Gallen, da 
Suíça. O programa oferece uma imersão 
nas mais atuais metodologias de gestão e 
contou com momentos de discussão e troca 
de experiências com profissionais e entidades 
de nível mundial.  

O Advanced Coop Management Program 
é ministrado por docentes reconhecidos 
mundialmente e com experiência em 
Gestão de Mídia e Comunicação, Comércio 
Internacional e Desenvolvimento Econômico, 
Finanças, Gestão e Tecnologia, Economia, 
Meio Ambiente e Administração. 

A Universidade de St.Gallen é considerada a 
4ª melhor escola de negócios do continente 
europeu e está entre as primeiras no mundo 
em cursos de MBAs em Gestão, sendo 
um dos principais ambientes acadêmicos 
internacionais.  

Promovido por meio do sistema OCEMG 
a capacitação teve por objetivo promover 
a formação e o aperfeiçoamento dos 
cooperativistas.

Diretor da Coopama participa do 
Advanced Coop Management
A Capacitação foi realizada por meio do sistema OCEMG 

MARCAMOS PRESENÇA
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Para ampliar o acesso dos nossos cooperados às novas 
tecnologias e aprendizados que levem a melhora dos 
sistemas de produção nas propriedades rurais, nossa 
cooperativa oferece cursos de capacitação por meio 
da Universidade Coopama.  

O objetivo é proporcionar uma educação continuada, 

com treinamentos e capacitações que agreguem 
ainda mais valor ao aprendizado dos cooperados e 
colaboradores.  

Com o apoio de parceiros diversos, as capacitações 
serão realizadas em diversos momentos ao longo do 
ano.

Confira os cursos já realizados para os cooperados

Coopama oferece capacitação 
aos cooperados
Treinamentos e capacitações serão realizados ao longo do ano  

Custo de Produção de Café  
Parceria com Senar e Sindicato Rural

11 a 13/04/2022

Departamento de Cafés Especiais Coopama  

Dia de Campo – Manejo de Doenças do Cafeeiro
Parceria com UPL 

09/05/2022

Sítio Santo Antônio / Rogélio Serafini – Bairro Passa 
Dois / Machado - MG 

Nutrição e híbridos de alta performance para 
produção de silagem
Parceria com Giro Agro e Dekalb 

14/06/2022 

Unidade de Negócios Coopama – Turvolândia  

Manejo nutricional e fitossanitário para cultura do 
cafeeiro
Parceria com Giro Agro e FMC 

22/06/2022 

Barracão da Associação da Cachoeirinha – Machado   

Manejo nutricional eficiente com o organomineral 
e soluções Bayer para a cultura do café
Parceria com Terra de Cultivo e Bayer 

23/06/2022 

Bairro Caixetas - Machado   
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Uma equipe da Coopama visitou no dia 28 de 
abril a Coplana – Cooperativa Agroindustrial de 
Guariba em São Paulo. Participaram do 
encontro, os representantes da Coopama, 
Vinícius Landim (Supervisor das Unidades de 
Negócios), Luciano Neder (Superintendente) 
e Fernando Caixeta (Diretor Administrativo), 
que foram recebidos por Bruno Rangel 
(Diretor Presidente) e José Guilherme (Gerente 
Administrativo Financeiro da Coplana).  
A visita teve como objetivo a troca de 
experiências e de boas práticas entre 
as instituições, fortalecendo assim, o 
intercooperativismo.  
Um dos principais produtos da Coplana é o 
amendoim, atuando desde a produção da 
semente até a exportação. Hoje a Coplana 
é responsável por 55% da produção de 
amendoim no Brasil.  
Para a equipe da Coopama foi mais uma 
oportunidade de conhecer novas práticas 
do cooperativismo, assim como apresentar 
algumas das ações realizadas pela Coopama 
no desenvolvimento do agronegócio do país.  

Equipe Coopama visita cooperativa 
agroindustrial de Guariba

ESPAÇO COOPERATIVISTA

Coplana é responsável por 55% da produção de amendoim no Brasil

Vinícius Landim (Supervisor das Unidades de Negócios 
da Coopama), Luciano Neder (Superintendente da 

Coopama), José Guilherme (Gerente Administrativo 
Financeiro da Coplana), Bruno Rangel (Diretor 

Presidente da Coplana) e Fernando Caixeta (Diretor 
Administrativo da Coopama). 

InstitucionalMissão, Visão e Valores

Através do cooperativismo,
gerar produtividade e rentabilidade
aos associados.

Nossa Missão

Respeito aos princípios cooperativistas;
Excelência nos relacionamentos;
Compromisso com a qualidade,
objetivos e resultados;
Responsabilidade socioambiental;
Evolução constante.

E conheça mais
sobre a sua
cooperativa

Nossos 
Valores

Aponte a
câmera

Ser a melhor solução
no agronegócio.

Nossa Visão
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Wladimir Antônio Puggina 
Agropecuária Rancho Feliz LTDA 
Ana Marcia Alves de Lima Rodrigues 
Rafael Moreira Pereira 
Rodrigo de Carvalho Duarte 
Alison Carvalho Codignole 
Ernesto Pedro do Couto 
Glaucione  Castilho Dias 
Mario Borriello 
Mauricio de Carvalho Dias 
Paulo Merli 
Rubens Granato 
Sandra Mara Coimbra 
Vilson Olice da Silva 
Allan Brammann Moraes 
Allan Dedonio Moreira Cezar 
Allan Domingues Mendonça 
Caio Alberto Carvalho Sales 
Celio Pereira de Alvarenga 
Luiz Henrique Rezende de Alvarenga  
Mateus Sidiney Gonçalves Ferreira 
Teddy Ribeiro Soldani 
Walter Francisco Cisneros 

Nome

Alfenas 
Paraguaçu
Machado 
Machado 
Poço Fundo
Poço Fundo  
Santa Rita de Caldas 
Alfenas 
Andradas 
São Sebastião da Grama
Poços de Caldas  
Andradas 
Botelhos 
Caldas 
São José do Alegre  
Cristina  
São João da Mata 
São Gonçalo do Sapucai 
Ipuiuna 
Ipuiuna 
Bom Sucesso 
Borda da Mata 
Diamante do Norte

Município

Damos as  boas-vindas
aos novos cooperados.

ESPAÇO COOPERATIVISTA
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EXTRAS

Como entidade fortalecedora do agronegócio, 
observamos a necessidade de oferecer aos nossos 
associados e à cadeia produtiva uma publicação que 
reflita as grandes transformações que caracterizam, 
atualmente, o setor agropecuário do Brasil. Nesta 
primeira edição, consideramos importante relembrar a 
história da Coccamig. A cada edição, quatro associadas 
irão apresentar sua história, infraestrutura e negócios. 
Para dar início a essa empreitada, apresentamos a 
história de 4 cooperativas filiadas. Nosso lema é “a 
força da união” e, com esta publicação, desejamos 
alçar novos voos. Por isso, apresentamos conteúdo 
de qualidade e informações. 

Em cada uma das quatro associadas participantes 
nesta edição, foi feita a entrega simbólica das revistas 
a diretores, conselheiros, cooperados e colaboradores. 
Um dia especial, onde foi possível apresentar a 
Coccamig, tomar um bom café e relembrar muitas 
histórias.  

Fonte: Assessoria de Comunicação da Coccamig 

coccamig.com/revista-coccamig

LEIA AGORA MESMO
Escaneie o QR code ou acesse o link
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com cálcio e boro

Para mais informações acesse: 
www.yarabrasil.com.br

SUA CULTURA COM MAIS
SABOR E VIDA.

Cálcio + Boro = Maior integridade celular.
Nutrição eficiente e equilibrada, solúvel em
água e maior qualidade dos frutos pós-colheita.

Qualidade
pós-colheita

Otimização
operacional

Nutrição
eficiente

2, 5
sc/ha de café

Resultados
comprovados

*
*
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Aproveite essa oportunidade e ainda 
ganhe revisão gratuita* e garantia 
estendida** até o final da safra 2023.

KA 85 R
Mais potência e praticidade 
para o seu cafezal

KA 120 R
Alta produtividade para as mais 
diversas tarefas  

Leia o QR Code 
com o seu celular 
para saber mais 0800 707 5001

*Revisão gratuita para os clientes que adquirirem de 1º de fevereiro 
a 30 de junho o derriçador KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 ou o 
KA 120 R SP WR 6 e/ou WR 9 entre as safras de 2022 e 2023. 
**Garantia até o final da safra 2023 para os clientes que adquirirem 
de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2022 o derriçador KA 85 R SP 
WR 6 e/ou WR 9 ou o KA 120 R SP WR 6 e/ou WR 9. 

Garanta seu 
derriçador
com vantagens
exclusivas. 
ƒ


