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     De repente, o mundo se viu em aflição 
com a chegada de um vírus desconhecido, 
Covid-19. O desconforto da incerteza e os 
novos desafios vieram para todos e também 
para a Cooprata. 
            Como  lidar com as incertezas? Como prever 
os acontecimentos do dia seguinte, quiçá 
dos meses seguintes? Fomos todos tomados 
a níveis altíssimos de pânico, ansiedade e 
estresse. Aos poucos fomos aprendendo a 
gerenciar as emoções encontrando a calma 
interior para lidar com a realidade e partimos 
para o enfrentamento, porém adequando ao 
novo estilo de se viver. 
            O agronegócio se firmou como o setor que 
mais cresceu na economia brasileira, mas na 
atividade leiteira vivemos momentos tensos. 
A Cooprata, em plena pandemia, cumpriu 
muito bem seu papel com a realização das 
duas feiras: “Triângulo Leite” em maio, e a 
“Feirinha de Inverno” em setembro, ambas 
com preço fixo até dezembro. 
   Estas feiras garantiram aos associados 
que fizeram planejamento de suas compras, 
melhor remuneração na atividade, pois 
aproveitaram a manutenção do preço do 
leite em patamares mais altos, e não tiveram 
que arcar com o aumento dos custos dos 
insumos. Mas essa não é a realidade da 
maioria dos produtores de leite do país. 
Para que os objetivos acontecessem com 
êxito, a Cooprata centralizou sua estratégia 
no We Make it possible (Nós tornamos isso 
possível). 
  

      Como já foi dito, a valorização do preço do 
leite veio acompanhada de alta nos custos de 
produção. Com o final dos contratos de feira, 
os custos de produção mais altos chegarão 
aos nossos produtores. 
  Por parte da Cooprata, aprovamos um 
incremento no bônus fidelidade do mês de 
novembro, que foi de 0,20 centavos por litro 
de leite que, somado ao bônus acumulado nos 
meses anteriores, pode chegar a mais de 0,31 
centavos por litro referente ao leite fornecido 
em novembro.
   Para o mês de dezembro, estamos fazendo 
o fechamento das contas a fim de buscarmos 
viabilizar mais um apoio ao produtor no 
próximo mês. Além disso, a contabilidade 
indica que haverá sobras à disposição da 
Assembleia. 
  Mesmo diante de tantas adversidades, a 
Cooprata vem cumprindo com excelência o 
seu papel. Atenta à devida responsabilidade 
financeira, concentra esforços para apoiar 
seus associados. 
 Contem conosco para continuarmos 
vencendo os desafios e fazendo a diferença 
na  história do leite brasileiro.
Deus abençoe a todos;     
Forte abraço!                                  
COOPRATA, 
TRABALHO UNIDO, RESULTADO CONSTRUÍDO
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TECNOLOGIA 4.0 NA PECUÁRIA  
O 4.0 indica que os métodos usados no sistema de 
produção, estão concordantes com as mudanças 
das inovações e tecnologias na produção de leite. 
Tivemos 4 revoluções industriais:
- 1ª Revolução Industrial (1780): surgimento das 
máquinas a vapor;
- 2ª Revolução Industrial (1870): uso do aço, da 
energia elétrica e combustíveis derivados do 
petróleo;
- 3ª Revolução Industrial (1970): desenvolvimento 
da eletrônica, sistemas computadorizados e 
robóticos;
- 4ª Revolução industrial (anos 2000): sistemas 
ciber-físicos, uso da Internet.
EM QUAIS PROCESSOS DA PRODUÇÃO A 
TECNOLOGIA PODE SER APLICADA?
A Pecuária 4.0 tem alterado o funcionamento das 
fazendas e facilitado a vida dos trabalhadores 
rurais. Com as inovações e tecnologias na 
produção de leite, é possível otimizar a produção 
até mesmo dos microempreendedores.
 Os pequenos e médios produtores têm, 
por exemplo, elementos como chips, leitores de 
códigos de barras, etiquetas RFID – Identificação 
por radiofrequência, painéis de LED, drones, 
tablets e amplo acesso à internet.
Com toda essa tecnologia, é possível rastrear o 
rebanho com exatidão e automatizar a fabricação 
e o fornecimento de ração com a leitura eletrônica.
Além disso, há colares com sensores que captam 
online todas as manifestações e anormalidades 
de cada vaca. O registro é feito em softwares, que 
processam as informações e montam relatórios 
com base nesses dados, permitindo tomadas de 
decisão mais assertivas.
QUAIS OS BENEFÍCIOS DE INVESTIR NA PECUÁRIA 
4.0?
Pontuamos abaixo alguns dos principais 
benefícios que a Pecuária 4.0 traz para o campo e 

principalmente, para o produtor rural.
– Aumento do faturamento: maior produtividade e 
menor desperdício de recursos;
– Melhora a produtividade: permite que o produtor 
alcance a máxima eficiência em todos os métodos 
na fazenda. Isso potencializará o desempenho dos 

animais, pois assim, produzem mais, melhor e em 
menos tempo.
– Maior controle sobre a qualidade e a seguridade 
do leite;
– Diminuição na ocorrência de falhas: com 
softwares e aplicativos para o controle da 
produção, as planilhas manuais são substituídas. 
Isso permite que o acompanhamento em tempo 
real da produtividade do rebanho, sendo possível 
identificar falhas com maior eficácia;
CONCLUSÃO:
Depois de todos esses benefícios, percebemos 
que é inevitável ficar de fora.
É notável que a Pecuária 4.0 tem revolucionado o 
agronegócio, incorporando novos profissionais e 
modernizando a produção de animais.
Portanto, o produtor que souber aproveitar os 
recursos que as inovações e tecnologias na 
produção de leite trazem, terá seu lugar garantido 
no mercado e possivelmente ampliará sua 
margem de lucro.

Fonte: Digital Agro

 A Semeadora Adubadora tem o objetivo de realizar a distribuição à lanço 
de sementes, corretivos de solo e fertilizantes.

 Desenvolvida pela Ikeda junto com a Embrapa, a MS60-CR possui 
acionamento através de motor elétrico alimentado por bateria de 12V em 
corrente contínua. Ideal para acoplar em tratores, implementos e barras 
de pulverizadores.
Principais Características:
• Reservatório de sementes de 60 litros;
• Abertura e Fechamento do Registro de dosagem à distância. Um único 
interruptor liga o motor elétrico abrindo o registro e desliga o motor 
fechando o registro;
• Fácil instalação;
• A agitação dos insumos no interior da caixa, para garantir o seu fluxo 
contínuo, é assegurada por agitador patenteado, que permite operar com 
os mais variados tipos de produtos;

• Regulagem do leque de distribuição entre 3 a 10 metros, através de ajuste digital da rotação do motor 
elétrico, com memória da última regulagem.

 Tecnologia que permite diversas aplicações como calagem, pulverizações, 
entre outros, aproveitando melhor os insumos sem desperdícios.
   Esta tecnologia permite diversas aplicações como: mapeamento 
do campo ou da plantação, realização de diversas amostragens de 
solo, direcionamento e controle de tratores e máquinas agrícolas, 
monitoramento e inspeção da colheita e mapeamento da produção. 
 Através do uso do GPS aliado aos sistemas de informações 
geográficas (GIS) é possível coletar dados e informações necessárias para 
o aperfeiçoamento do uso da terra, água e alguns insumos. 
 Esta tecnologia de posicionamento global possibilita inúmeros 

benefícios como: a localização exata de amostras de solo, coleta e análise de dados da plantação, 
navegação de máquinas em campo, entre vários outros. O GPS é considerado uma das principais 
ferramentas para se conseguir bons resultados e aumento da produtividade.
Desta forma os produtos são utilizados em menores quantidades e somente nos locais necessários, o 
que possibilita um uso mais eficaz.
digital da rotação do motor elétrico, com memória da última regulagem.

As inovações e tecnologias na produção de leite não 
param de crescer no país e mostram a cada dia, o quão 

são fundamentais para o crescimento do setor.
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Visando modernizar seus equipamentos de 

locação, o departamento técnico da Cooprata 
adquiriu novos e modernos equipamentos.

Informações: Departamento técnico 
34 34318560 / 9 9978-4020

DISTRIBUIDOR ELÉTRICO 

EQUIPAMENTOS 
DE LOCAÇÃO

GPS AGRÍCOLA

Inovações e 
tecnologias 
na produção 
de leite



Muitos não sabem, mas a aposentadoria Rural 
2021 é apenas para trabalhadores da zona rural. 
Aqueles que trabalham nos campos, na lavoura, ou 
em similares. Por estarem propensos a situações 
mais severas no dia a dia, as condições para 
aposentadoria INSS 2021 são diferentes nesses 
casos.
Existem diferentes tipos de categorias no caso 
dos rurais como:
 Segurado empregado: aquele registrado 
em carteira;
 Segurado contribuinte individual: que não 
possui vínculo empregatício;
 Segurado trabalhador avulso: sem vínculo 
empregatício, porém, são afiliados ao sindicato;
 Segurado Especial: Exercem a função em 
atividades rurais, mas sem vínculo algum. Nesse 
caso, eles não conseguem fazer a contribuição do 
INSS, por falta de recursos. São esses: produtores 
rurais; pescador artesanal; garimpeiro, indígenas, 
e até mesmo os membros desse segurado.
QUEM TEM DIREITO A APOSENTADORIA RURAL 
2021?
Todos os trabalhadores rurais podem fazer a 
solicitação da sua aposentadoria Rural por idade 
ou por tempo de contribuição. 
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE
Os trabalhadores que cumprem a idade mínima 
exigida por Lei e também o tempo de carência, 
podem pedir a sua aposentadoria.
 Para homens a idade mínima é de 60 anos 
de idade e 180 meses de carência. Já para as 
mulheres, a idade mínima é de 55 anos de idade e 
180 meses de carência.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE HÍBRIDA
É aquela que o trabalhador junta as atividades 
urbanas, com o tempo de carência.
Porém, nesse caso a idade mínima muda. Para 
homens ela passa a ser de 65 anos de idade e de 
180 meses de carência. E no caso das mulheres, 
a idade mínima muda para 60 anos de idade e 
180 meses de carência. Por exemplo, se João 
trabalhou no campo durante 10 anos (120 meses) 
e depois trabalhou na cidade por mais 5 anos (60 

meses), ele pode juntar os dois tempos e solicitar 
a sua aposentadoria.
Atenção: No caso dos segurados especiais, eles 
não fazem a contribuição do INSS, por falta de 
recursos. Nesse caso em todo produto vendido 
por ele, é cobrada uma alíquota de 1,5%. Para eles, 
será necessário comprovar 180 meses de trabalho 
realizado.
APOSENTADORIA RURAL POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO
No caso dos homens é necessário ter 35 anos de 
tempo de contribuição e 180 meses de carência. 
Para as mulheres é necessário ter 30 anos de 
tempo de contribuição e mais 180 meses de 
carência.
Observação: Esse tempo de carência, é contado 
a partir do dia da entrada do trabalhador na 
empresa, até a data da saída.
NOVO VALOR DA APOSENTADORIA RURAL 2021
Para saber o valor da aposentadoria Rural, é 
necessário saber em qual categoria o segurado 
pertence. É necessário saber se ele é:
 Segurado empregado, se ele é um 
contribuinte individual ou um trabalhador avulso;
 Ou ainda se ele se enquadra no segurado 
especial.
Para os primeiros casos, é feita uma média das 
80% da maiores contribuições feitas desde julho 
de 1994. Dessa média, o aposentado receberá 
70% + 1% ao ano que contribuído para o INSS.
Por exemplo: Se Roberta de 57 anos, contribuiu 
por 19 anos, a média dos seus 80% maiores 
contribuições equivale a R$ 2.500,00 durante 
19 anos de trabalho. Então, o valor da sua 
aposentadoria Rural será: 70% + 19% = 89% de R$ 
2.500,00 = R$ 2.225,00.
Já para os casos de segurado especial, para saber 
o valor, será necessário ir pessoalmente ao órgão 
responsável do INSS.
Para maiores informações sobre a aposentadoria 
Rural 2021, acesse o site do INSS.

Fonte: tabeladoinss2021
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Trabalho com amor traz FELICIDADE, 
Sem amor traz ESCRAVIDÃO

  Acredito que muitos problemas vividos, 
tenham uma forte relação com uma vida 
dedicada ao trabalho sem amor, apenas pelo 
dinheiro. Muitos desequilíbrios pessoais 
e sociais se originam desse estilo de vida 
deficiente. Você sabe o que é trabalho com 
amor e trabalho sem amor? 
É fácil entender.
O trabalho com amor é aquele baseado na 
seguinte pergunta:
- “Como posso fazer o meu melhor esforço 
para servir as pessoas?”
O trabalho sem amor é aquele baseado na 
pergunta:
- “Como posso fazer o meu menor esforço para 
ser servido pelas pessoas?”
  Quem trabalha com amor está sempre 
buscado novas formas de alcançar seus 
objetivos, mesmo com todas as dificuldades 
que enfrenta. Já quem trabalha sem amor 
pelo que faz espera que o outro alcance para 
si os objetivos esperados.
 Não existe nada mais desmotivador, 
estressante e degradante do que trabalhar em 
uma atividade que não gostamos apenas pelo 
dinheiro que ela proporciona.  
  Isso pode até funcionar no curto ou no 
médio prazo, mas manter esse estilo de vida 
para sempre tende a ser insuportável para a 
maioria das pessoas. A saúde mental e física 
acaba se degradando quando nossa vida se 
resume a assumir o papel de uma máquina 
de fazer dinheiro e pagar contas. Muitos vão 
para o trabalho como se estivéssemos indo 

para a masmorra. Se isso é a sua vida, isso é 
um problema. Esse problema vai acabar com 
você caso você não acabe com ele primeiro. 
A pior escravidão é aquela onde o escravo não 
percebe que está escravizado.
   Diante disso, é fácil compreender a origem 
das frustrações, desmotivação, ansiedade 
e tristeza com a nossa própria vida pessoal 
e profissional. É natural ter resultados 
financeiros ruins quando vivemos frustrados. 
Nada mais desmotivador do que uma vida 
mecânica, onde um novo dia parece ser 
igualzinho ao do dia anterior.
   Existem pessoas que nascem com o sonho 
de produzir, construir, inventar, reformar, 
descobrir, transformar, ensinar, organizar, 
liderar, plantar, gerenciar, etc. 
Quando estamos no lugar errado, fazendo 
o que não gostamos, nos tornamos uma 
engrenagem errada no lugar errado que 
atrapalha o funcionamento de toda a máquina.
    A melhor coisa que uma pessoa infeliz com o 
seu trabalho pode fazer é mudar de profissão, 
de atividade. Fazer aquilo que não gostamos 
é uma violência contra nós mesmos. No curto 
prazo é suportável, mas no longo prazo nos 
deteriora, adoece o nosso corpo e corrompe 
a nossa alma.
   O sucesso financeiro pode ser plenamente 
conciliado com o sucesso profissional na 
atividade que você realmente gosta de fazer. 
Só que isso não vai cair do céu. 
  É necessário fazer um bom planejamento 
para conduzir sua vida para essa realidade 
onde trabalho, dinheiro e amor se encontram.



   O sucesso da produção leiteira depende 
de uma série de fatores, sendo um dos 
mais importantes, sem dúvida, a nutrição 
dos animais. E não é à toa que em muitas 
propriedades este item chega a demandar 
mais de 70% dos custos produtivos. Isso, 
obviamente, sem abrir mão do manejo e 
sanidade.
   Dentro deste aspecto está a importância 
da atenção a mineralização do rebanho, 
por meio do fornecimento equilibrado de 
cálcio, fósforo, iodo, sódio, zinco, cobre, 
dentre muitos outros. Estes irão garantir 
ossos saudáveis, apetite, crescimento 
acelerado, fertilidade, e, por fim, um 
progressivo aumento da produção leiteira.
  Todos estes nutrientes estão presentes 

na alimentação considerada “tradicional”, 
como água e pastagens. Porém, não em 
quantidade suficiente para atender as 
demandas metabólicas do animal e das 
exigências de produtividade. É aí que 
entra a suplementação como forma de 
suprimento destas quantidades mínimas 
e que pode variar entre animais de idades 
e fases diferentes, com destaque para os 
animais em lactação, que merecem uma 
atenção mais rigorosa neste aspecto.
     A quantidade destes minerais fornecidos 
e misturados na alimentação vai 
depender de um estudo prévio realizado 
pelo profissional da área, o qual estará 
designado a realizar o balanço nutricional 
e estilo de vida do animal, seja ele criado 
em confinamento ou pasto.   

10  I Novembro/Dezembro 2020

Importância da 
Suplementação
Para o Rebanho Leiteiro

Novo modelo aos associados 
fornecedores de leite da Cooprata
     Visando melhorias no atendimento às 
necessidades dos produtores, adotamos novo 
modelo de assistência técnica, terceirizada. 
Neste modelo, há maior flexibilidade na 
negociação do modelo da assistência 
entre os produtores e as empresas de 
assistência técnica, podendo definir em 
conjunto sobre valores, datas e horários da 
prestação de serviços. Visando a proteção 
dos produtores, em especial daqueles com 
pequenos volumes, limitamos a cobrança 

com as empresas conveniadas a, no máximo 
1,2% do faturamento do produtor. Mas cada 
produtor vai poder negociar diretamente a 
possibilidade de descontos com a empresa 
de assistência que ele escolher. Para  os 
produtores que solicitarem fazer parte do 
projeto de assistência técnica personalizada, 
a título de incentivo de melhoria de qualidade e 
rentabilidade, a Cooprata pagará um incentivo 
de R$132,00/mês e mais 50% do frete. 

11

     Encerrado o processo eleitoral, a Cooprata 
parabeniza a todos que colocaram seus 
nomes à disposição do eleitorado Pratense 
para representa-los nos próximos quatro 
anos. 
A todos os vereadores e vereadora eleitos e 
também ao Prefeito Xexéu e o vice Batista, 
desejamos sabedoria e responsabilidade 
na condução da gestão municipal, para 
que se esforcem verdadeiramente para 
o aprimoramento e desenvolvimento da 
comunidade, trabalhando sempre em união 
de esforços com respeito às pessoas e às 

boas práticas de gestão.
Conclamamos a todos para que se inteirem 
da importância do agronegócio para nossa 
economia, desde a geração de empregos até 
o fomento do comércio e geração de renda 
para os Pratenses.
A Cooprata, seus associados e colaboradores 
continuarão trabalhando com afinco no 
desenvolvimento da economia local, levando 
o nome de nossa cidade por todo o território 
nacional como sinônimo de qualidade e 
credibilidade. Contem conosco.

Nova Gestão 
Municipal em Prata 

11
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Investir no bem estar das vacas de leite 
faz toda diferença na produção leiteira.

Temperatura constatada do lado de fora da sala de espera e dentro 
da sala de espera de ordenha com ventiladores e aspersores ligados.

     Os impactos do estresse térmico em vacas leiteiras 
se relacionam à redução na eficiência produtiva e 
reprodutiva dos animais. Além disso, geram distúrbios 
metabólicos e maiores chances do animal adoecer, devido 
à menor eficiência do sistema de defesa. Uma das reações 
fisiológicas mais imediatas ao estresse calórico é a 
redução no consumo de alimentos. A redução no consumo 
de alimentos é tanto maior quanto mais intenso for o 
estresse. Autores citam que a 32ºC, o consumo alimentar 
de vacas em lactação tem queda de 20% e, a 40ºC, declina 
a zero. Consequentemente à diminuição na ingestão de 
alimentos, ocorre redução na produção e nos constituintes 

do leite, acarretando prejuízos aos produtores.

     Foto enviado pelo associado Messala Macedo, fazenda Colinas.

15

     Lei que prevê CNH gratuita para trabalhador rural, 
pode ser aprovada em breve.
O projeto de lei tem por finalidade instituir o Programa 
CNH Social no âmbito nacional, destinado às pessoas 
de baixa renda, com a finalidade de possibilitar o 
acesso gratuito aos serviços de habilitação para 
conduzir veículos automotores.
Sendo assim, o projeto esclarece que todas as etapas 
de emissão do documento serão gratuitas, desde os 
exames obrigatórios.

Trabalhador rural que tem renda de até três 
salários mínimos poderá obter a CNH social! 

          40ºC40ºC           27ºC27ºC
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Adubar: Vale a pena? Cooprata reduz gastos com energia 
elétrica e contribui para o meio
ambiente sustentável

  Não tem como negar a importancia da 
adubação de pastagem em nosso sistema de 
manejo.   Do ponto de vista economico, além do 
aumento da lotação de animais numa mesma 
área, a adubação contribui para uma cobertura 
homogênea do solo pela forrageira, reduzindo 
a infestação de plantas invasoras. Os cuidados 
para uma boa adubação de pastagem começa 
muito antes da adubação propriamente dita. 
Controle de formigas, cupim, calagem, gesso 
ou outra fonte que contem enxofre devem 
preceder a adubação. 
  As adubações podem ser feitas tanto na 
formação da pastagem quanto, mais tarde, 
na manutenção da sua fertilidade. De olho na 
gestão da fazenda e na nutrição do rebanho, 
o pecuarista pode mensurar os benefícios de 
fazer uma adubação. Quando bem planejada, 
a estratégia pode dobrar, triplicar ou até 
quadruplicar a lotação por hectare. 
    Para uma pastagem eficiente, o controle de 
ervas daninhas exige grande atenção por parte 
do produtor. Em áreas de pastagens, é comum 
ocorrer diversos tipos de plantas daninhas. 
Assim, é uma prática comum fazer o uso de 
misturas de herbicidas com ingredientes 
ativos diferentes, para assim controlar uma 
maior diversidade de plantas invasoras. É 
favorável que este controle se faça antes da 
adubação. 
  Uma prática eficiente para melhorar a 
produtividade e a qualidade da pastagem é a 
adubação nitrogenada. O nitrogênio é um dos 
nutrientes essenciais para o desenvolvimento 
das plantas, juntamente com o fósforo (P) 
e potássio (K). O N proporciona aumento da 
produção de pastagem e, consequentemente, 
possibilita elevar o número de animais por 
hectare.
        A ureia é um famoso fertilizante sólido muito 
utilizado para realizar a adubação, pois ela é 
uma fonte relativamente barata de nitrogênio 
e possui um altíssimo nível da substância.     

   A importância de se usar a ureia da forma   
correta se dá pelo fato de que o uso irregular e 
displicente do produto pode ocasionar a perda 
de até 80% da quantidade de ureia aplicada. 
A ureia é o acelerador da planta. Comparado 
a um carro, a ureia é o combustível, ou seja, 
quanto mais combustível mais longe se 
consegue ir. 

  Outro fator importante na adubação é que 
em um pasto bem adubado o animal diminui 
o consumo de minerais, baixa o consumo de 
ração ou até mesmo consumir uma  ração 
com menor índice de proteína. Com esta 
economia é possível o produtor recuperar 
boa parte dos investimentos. Para se ter uma 
ideia, pastagem velha, degradada faz com que 
o consumo de ração seja de 24% e em pasto 
com adubação intensiva a ração poderá ser 
de 12% de proteína ou até menos conforme 
balanceamento e produtividade dos animais 
em questão.

Lembre-se: De nada adianta aplicar adubo 
se não forem utilizadas taxas de lotações 
adequadas, respeitando o manejo de pastejo 
apropriado a cada espécie.

Fonte: Valmir de Castro Dias - 
Agrônomo da Cooprata

  A Cooprata há alguns anos vinha fazendo 
estudos de viabilidade, custos e vantagens de 
ter sua própria usina, visitando empresas e 
usinas fotovoltaicas em toda região.
 Foram inúmeras reuniões, avaliações, 
discussões até então iniciar o projeto, para 
atender o escritório e a loja agropecuária. 
   Depois de ouvir e avaliar várias empresas e 
seus orçamentos foi então fechado parceria 
entre o GRUPO VILLARES Energia Solar e a 
COOPRATA.
  Com a tecnologia SOLAREDEGE, a primeira 
usina a ser instalada foi no escritório de 
administração da Cooprata.
   Á usina foi inaugurada no dia 13/09/2020 com 
antecipação de 16 dias da data prevista.
    À usina tem potência de 63,96kWp com uma 
média de produção de 8.500kWh/mês, uma 
economia de aproximadamente R$ 80.000,00 
anuais. 
   A economia já é realidade no escritório e 

as contas chegaram às taxas mínimas, tudo 
conforme esperado e programado. 
    A segunda usina foi a da loja agropecuária 
que foi projetada para o maior conforto 
dos seus cooperados com a cobertura do 
estacionamento com os painéis solares.      
   A usina é de 72,16kWp com uma geração 
estimada 9.600kWh/mês e com uma 
economia aproximadamente de R$ 90.000,00 
anuais. Juntando as duas usinas a Cooprata 
obtém uma economia de aproximadamente 
R$ 170.000,00 anuais deixando de emitir 
543.000Kg de CO2 na atmosfera. Comparando 
a uma usina hidrelétrica, apresenta uma 
redução de 57,16% das emissões de CO2.
É como se a Cooprata plantasse 75 árvores 
todos os meses. A economia é sentida não só 
financeiramente, mas pode também ajudar e 
muito o nosso meio ambiente.
Cooprata investindo em energia limpa e 
renovável.
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Dia 01 – João Elder Vieira de 
Moura
Sergio dos Santos Queiros
José Gomes de Morais
Geraldo Marques de Souza Neto
Gilmar de Almeida Silva
Dia 03 – Ruth Alves Barros da 
Rocha
Fernando Rodrigues Resende
Hugo Flavio Ferreira Nunes
Dia 04 – Carlos Garcindo de Frei-
tas Filho
Mauricio Machado Oliveira
Jorge Euripedes de Oliveira
Angélica Duarte de Oliveira
Anito Freitas Santos
Osilio Dias Furtado
Arnado Oliveira da Cunha
Paulo Roberto Sanches
Caio Borges Andrade
Dia 05 – Carmem Ilka Cançado 
Oliveira
Osvaldo Higino de Mendonça
Almir Batista de Paula
Aparecida Vieira da Silva
Dia 06 – Ricardo de Ávila Oliveira
Luciano Vieira Vallim
Sebastião Roberto Silva Souza
Dia 07 – Wilson Gomes de Freitas 
Junior
Garibaldi Chagas de Morais
Israel Pereira da Silva Junior
Aparecida de Fátima Oliveira 
Silva
Cássio de Oliveira Macedo
Dia 08 – Zuleica Aparecida Nu-
nes de Oliveira
Marta Costa Guimarães
Selton Henrique Oliveira de No-
vais
Helena Felipe Silqueira Franco
Luiz Humberto Junqueira
Dia 09 – Otaides Odão Pita
Edvar Vilela de Souza
Maria Aparecida de Souza
Paulo Eduardo Neif Sanches
Dia 10 – Alex Tiberi Branco
Marcio Humberto Beliz. Souza
Mauro Renato Santiago de Me-
nezes
Paulo Domingos Gouveia
Dia 11 – Renato da Cunha Oliveira

Mario Augusto Silva Camargos
Jerônimo Joaquim da Silveira 
Filho
Helio Alves
Maria José de Moura
Dia 12 – José Marcos Alves
Fabiana Maria da Silva
Patrícia Aparecida Costa Silva
José Lopes Tomaz
Adelmo Gouveia da Cruz
Diogo Elias Alves dos Santos 
Leonildo Calcini
Fernando Machado Guimarães
Carlos Henrique Vilela Filho
Dia 13 – Osmar Luiz Borges
Luiz Antonio de Ávila
Luiz Alberto Alves
Zenaide Silva Oliveira
Ezequiel Silva Camargos
Mariza Souza Mendes
Dia 14 – José Suficiel da Cruz
Luiz Humberto Gonçalves Reis
Germano Novais Franco
Joel Alves Garcia
Neusa Cunha Arantes
Dia 15 – Cleberson Costa Rodir-
gues
Vandeir Moreira da Silva
Anísio do Carmo Bento
Guido Vilela Junqueira
Ângelo Luis da Silva
Edison Magno de Macedo
Adelson Geraldo Moreira Nunes
Dia 16 – Glória Aparecida Alves 
Meira
Ligia Terezinha Feliciano Pereira
Carlito Rodrigues Bernardes
Maria Helena Alves Rezende
Decio Tostes Oliveira
Dia 17 – Juarez Rodrigues da 
Cunha
Israel Silva Bueno
Francisco Inácio Oliveira Duarte
Dia 18 – Patrícia Franco Cunha
Antonino Alves de Souza
Roberto Nunes Medina Coeli
Nilson Bonadio
Dia 19 – Mario Alberto Alves
Lucia Regina de Freitas Barbosa
Waldemir Biloria
Adeilson dos Reis Silva Teodoro
Dia 20 – Valico Bueno de Morais

Jairo Div. Carvalho Gonçalves
Jarbas dos Santos Vilela Junnior
Edi José Ferreira
Dia 21 – Mônica Guimarães Me-
nezes
Célia Santamaria Farnetani
Fabrício Teodoro Junqueira
Dia 22 – Jonas Rodrigues de 
Oliveira
Edelcio Caldeira Freitas
Newton Adão de Medeiros
Renato Fagundes de Freitas
Cecília Camargos
Clodoaldo da Silva Freitas
Dia 23 – Júlio Cesar de Souza 
Pimenta
Janaina Pádua Silva Ferreira
Roberta Mendes Guimarães
Diógenes de Pádua Rezende
Edmor Ângelo Morelli
Dia 24 – Helio Vilela de Oliveira
Rogério Chaves Diniz
Carlos Eduardo Andrade Vieira
Mario Roberto do Carmo
Carmem Lucia Teodora dos 
Santos
Dia 25 – Talita Andrade Alves
Jorge Alves Ferreira
Helena das Dores Vilela
Edimar Juliano de Souza
Dia 26 – Cremor Divino Franco 
Silva
Milton Sergio Ribeiro
Reny Gorayeb Lamana
Dia 27 – Denerson Monteiro de 
Moura Junior
Lucimeire Rezende de Andrade
Luis Henrique Marçon
Dia 28 – Odilon Ferreira da Silva
Dia 29 – Ana Maria Ferreira Vilela
Jonas Inácio de Oliveira Neto
Marcio Souto Barcelos
Ivaldo Fernandes da Cruz
Antônio Carlos Apolinário
Azarias Eduardo Franco Mendes
Gracieli dos Santos
Dia 30 – Francisco Blanco Fer-
nandes
Ivanilda de Fátima Vilela Jun-
queira
Israel Marque da Silva

Dia 01 – Maria de Lourdes 
Cunha Guimarães
Ângela Maria Duarte da silva
Dia 02 – Eraldo Amaral de 
Paula
Helio Alves Mendes
Luiz Roberto Santos Vilela
Regina Souza Carrasque
Dia 03 – Vinicius Nogueira 
Tannus
Luzia Divina Pereira Oliveira
Idelvando de Freitas Gervasio
Maria Luzia da Cruz Guimarães
Dia 04 – Pedro Henrique Sou-
za Mendes
Valdeli Rodrigues
Fernando Freitas Macedo
Dia 05 – Gilberto Alves Vilela
Maria Aparecida Souza Franco 
Silveira
Dia 06 – Mariele Vilela Bernar-
des Prado
Vagner Vieira Lopes
Dia 07 – Maria Nicolina Bran-
dão Vieira
Adelino Alves Alvites
Aristides de Almeida Vilhena
Murilo Arantes Oliveira
Luiz Severino Mendes Vilela
Vinicius de Oliveira Rezende
Leandro Duarte Morais
Sandra Correia Alves
Uelbson Elias Alves da Silva
Dia 08 – Lazaro Nunes Garcia
Luiz Antônio Guido Rios
Maira da Conceição dos San-
tos Macedo
Dia 09 – Maria Izabel Pereira 
Capanema
Apolinario Aurelisio Nunes 
Junior
Vitória Cristina Cassiano Silva
Andre Cunha Lima
Dia 10 – Irineu Mendes da Cruz
Paulo Sergio Silveira de Souza 
Filho
João Anesio Oliveira e Silva
Gentil de Oliveira Andrade

Dia 11 – Hildo Carlos da Silva
Donizete Vilela de Souza
Airton Aparecido Lombo
Ismar Marques de Novais
Felipe Camargos Teodoro
Dia 12 – Gilson Marcos Fernan-
des Leite
Romes Rodrigues Paixão
Rosa Maria Rezende Vilela
Dia 13 – Auricelio Silva Vilela
Bibiane Luzia O. Rufino
Dia 14 – Maria Zely da Costa 
Pereira
Daniel Oliveira Nunes
João Elias dos Santos Neto
Jonas Silveira Franco
Dia 15 – Pedro Henrique Mar-
tins
Maria Beatriz Souza Lima No-
vais Franco
Stela Pádua de Feo
Dia 16 – Evaldo Luiz Alves de 
Camargos
Maylton Alves de Araujo
Dickson Rodrigues de Castro
Pedro Machado de Morais 
Junio
Celivio Freitas Alves
Dia 17 – Rodrigo Borges Paixão
José Joaquim Mendonça Ro-
drigues
Joaquim Pádua Diniz Neto
Elivaldo José de Freitas
Ivo Buiatti
Dia 18 – Carlos Augusto Mar-
tins
Voina Maria Alves Lopes
Amanda Franco Rezende
Dia 20 – Rogério Santos Vilela 
Bernardes
Marta da Silva Oliveira Pires
Wnaderley de Oliveira e Silva
Dia 21 – Sergio Robbs Bernar-
des
Dia 22 – Jarbas Arantes Ma-
cedo
Adalberto José da Silva
Henrique Ferreira Vilela

Natalina de Lourdes Oliveira 
Santos
Dia 23 – Claudio da Silva Bar-
celos
Cleber Costa Lima
Dia 24 – Suelene de Souza 
Bargosa
Valdiney Silveira Silva
Dia 25 – João Evangelista 
Gonc. Pires
Silvania Vieira Araujo
Natalino Ferreira das Neves
Jadir Natal Pantaleão
Rossane Junqueira Macedo
Daniel Ferreira Franco
Dia 26 – Alcino Duarte Camar-
gos Machado
Ramilton Javiktson da Silva 
Rosa
Joaquim Queiroz Borges
Emerson de Freitas Gervasio
Dia 27 – Eduardo Machado 
Guimarães
Vicente de Paulo Freitas
João Batista Souto
Luciene Maria Souza Franco 
Santos
Dia 28 – Leandro Barcelos 
Furtado
Douglas Rodrigues Fagundes
Ana Lia Vilela Junqueira
Ligya Lucia Guimarães
Dia 29 – Divino Marques de 
Oliveira
Euripedes Pereira de Oliveira
Vicente da Silva Nogueira 
Netto
Geraldo Lucas Filho
João Paulo Vilela Bernarde
Mariza Rezende Franco
Dia 30 – Donizete Carlos Fran-
co
Adelson Bichetti Benedini
Dielisson José Silveira Tomaz
Dia 31 – Renito Alves Andrade
Carlos Roberto Pereira Souza
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