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APOIO E TRABALHO SÉRIO
EM BENEFÍCIO DE SEUS ASSOCIADOS.
Em um ano de desafios gigantescos para o
setor da pecuária leiteira, a Cooprata mais uma
vez fez a diferença, se destacando no apoio e
trabalho sério em benefício de seus associados.
Dentre todas as ações, merece destaque
a criação do BÔNUS EXTRAORDINÁRIO
no valor de 7 MILHÕES DE REAIS, que foi
destinado aos produtores fornecedores nos
meses de julho, agosto, setembro e novembro.
Os associados fornecedores receberam seus
bônus em um momento de grande necessidade
e dificuldade da atividade leiteira, agravada
pela estiagem prolongada, geadas e o grande
aumento nos custos de produção.
Outra grande ação da Cooprata se deu
na realização das duas feiras de negócios, o
Triângulo Leite e a Feira de Inverno, quando se
posicionou praticando preços até 20% mais
barato que o mercado, gerando um repasse
direto de aproximadamente 10 milhões de reais.
Isto foi possível graças à eficiência do setor de
Nutrição Animal nas compras dos insumos.
E o sócio fornecedor, além de receber seus
bônus e ter a oportunidade de comprar nas
feiras, com os preços mais baixos, ainda recebe
o “Desconto Fornecedor”, que criamos este ano
e destina-se a todos os fornecedores de leite
na compra de rações destinadas à produção
leiteira.
No setor de recuperação de pastagens e
incentivo à produção agrícola, merece destaque
a criação do Entreposto de Calcário que trouxe
grandes benefícios para o pequeno produtor.
Essa ação ofereceu a oportunidade para que
os produtores consigam comprar calcário em
pequenas quantidades, a preços acessíveis.
Merece destaque a parceria com a Prefeitura
Municipal, que garante a entrega do calcário
na fazenda, sem custo de transporte para os
produtores que atendem os critérios do Pronaf.

Na gestão financeira, houve a redução dos
juros em vales, débitos, adiantamentos, compra
de gado, parcelamento de silagem e outros.
Para maior segurança no campo, a Cooprata
está apoiando o projeto “Cinturão de Segurança
no Campo”, em parceria com o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, Ministério Público, Prefeitura
Municipal, Sindicato Rural e Consep. O projeto
visa implantação de câmeras de segurança
equipadas com sistema de inteligência artificial
nas estradas vicinais do município com vistas ao
combate da criminalidade no campo. Por meio
da parceria a Cooprata irá arcar com custos
mensais da manutenção de onze conjuntos.
Falando ainda no apoio aos produtores
para a alimentação do rebanho nesse ano de
escassez de alimentos, destacamos o trabalho
desenvolvido no Depto. Técnico por meio do
repasse a preço de custo de aproximadamente
30 mil toneladas de silagem ao associado
fornecedor, parcelando a aquisição em até seis
vezes;
Além de promover todo esse apoio,
destacamos por fim que os preços de leite
pagos aos produtores durante o ano de
2021 foram extremamente competitivos. Os
valores médios pagos pela Cooprata ficaram
acima dos praticados pelo mercado. Nesse
assunto, merece destaque os valores pagos aos
pequenos produtores, onde nos posicionamos
até 8% acima da média (Média CEPEA Triangulo
Mineiro).
A atividade leiteira é complexa e desafiadora.
Porém, o associado fornecedor continuou
encontrando na Cooprata o suporte necessário
para seguir com a atividade. Por isso, mesmo
em um ano tão difícil, onde alguns produtores
chegaram a deixar a atividade, por outro
lado vemos diversos associados acreditando
na atividade, expandindo seus rebanhos e
crescendo seus negócios.
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A alegria de viver está em sentir gratidão a Deus por
todos os momentos, mesmo os mais difíceis. Quando
aprendemos a sorrir para a vida, nada nem ninguém
consegue nos roubar a alegria de viver!
Parabéns e felicidades para vocês.
16/12

22/12
Henrique Ferreira Vilela

Evaldo Luiz Alves de Camargos

Conselheiro Administrativo

Conselheiro Administrativo

14/01
Gracielle Alves Gomes

21/01
Cristiana Silva Vidigal

Comunidade Pramonte

Comunidade da Prata

25/01
Wilson Pereira Da Silva
Comunidade Buriti Alto

27/01
Jose Rubens Guimaraes
Comunidade Bom Jardim

Cerca de 400 produtores participaram
do 1º Encontro de Produtores de Leite do
Triângulo Mineiro na segunda-feira (29/11),
no Parque de Exposição de Monte Alegre/
MG. A reunião foi articulada pelo presidente
do Sindicato dos Produtores Rurais de
Monte Alegre de Minas, Luiz Humberto
Reis, pelos vice-presidentes do Sistema
Faemg/Senar/Inaes/Sindicatos,
Marcio
Guapo (presidente do Sindicatos dos
Produtores Rurais de Campo Florido e do
Núcleo do Sindicato do Triângulo Mineiro)
e Thiago Silveira (presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Uberlândia) e pelo
novo presidente da Comissão de Pecuária
de Leite do Sistema Faemg/Senar/Inaes/
Sindicatos, Jônadan Ma.
Os diretores Rubens e Marques, membros
do Conselho Administrativo, Fiscal e Comitê
Educativo participaram deste encontro.

O presidente do Sistema Faemg, Antônio
de Salvo, participou por videoconferência:
“Essa é uma reunião da maior importância
em mais esse momento difícil para os
produtores de leite. A Federação da
Agricultura e Pecuária se coloca à disposição,
apoiando essa causa que é justa e legítima
”, Antônio de Salvo.
O evento cumpriu com o propósito de
reunir produtores rurais para que eles
expusessem seus pleitos. Entre as principais
reivindicações estão melhores preços para o
leite. O próximo passo será a consolidação
dessa pauta.
O documento será encaminhado ao
Ministério Público, instituições relacionadas à
cadeia do leite e instituições representativas
de classe como a CNA e a Abraleite.

Presidentes e executivos das maiores
cooperativas agropecuárias do país, de
diversos segmentos do setor produtivo,
marcaram presença no ENCA
– Encontro Nacional das
Cooperativas Agropecuárias
em Campinas/SP no mês de
novembro.
O Diretor Marques e o
Conselheiro
Administrativo
Henrique estiveram presentes
no evento junto às maiores
cooperativas do país que
se reuniram para discutir os
principais desafios do setor
agropecuário e do agronegócio brasileiro
como projeção de safra e a produção de
grãos em 2021/22, aumento nos preços
de sementes, defensivos e fertilizantes e a
possibilidade de falta de insumos no mercado.
Foram mais de 350 participantes trocando

experiências, compartilhando histórias e
fechando negócios.
“O cenário é desafiador e as cooperativas do
agro têm um papel fundamental
no crescimento da economia
do País e precisam estar cada
vez mais profissionalizadas,
capacitadas e com uma gestão
eficiente”, afirmou Luciana
Martins, Diretora MPrado
Cooperativas
e
Diretora
Executiva do Grupo Conecta.
A abertura do evento
aconteceu com uma palestra
magna do ex-ministro da
Agricultura, Alysson Paolinelli, que explanou
as dificuldades que enfrentou no passado
recente. O ENCA veio comprovar o quanto
as Cooperativas têm conquistado resultados
cada vez mais expressivos dentro e fora do
campo.

Quando passamos a valorizar cada momento do nosso dia, os nossos problemas já não
nos atormentam mais. Sejamos gratos pela vida e pelas pessoas que fazem parte dela,
mas acima de tudo, sejamos gratos a Deus por nos conceder tudo isso.
Parabéns e feliz aniversário!

As vezes Deus não cessa o vento mas firma
teus pés na rocha. As vezes Ele não acalma
a tempestade mas entra em seu barco. As
dificuldades não é o fim, mas a oportunidade
da manifestação da glória de Deus na vida de
vocês.
Feliz Aniversário!
21/01
Maria Shirley V. Souza
Conselheira Fiscal

21/01
Luiz Ricardo Carvalho Vilela
Conselheiro Fiscal

Quem completou mais um ano de vida
foi a associada Helena das Dores Vilela.
Tiopa, seu companheiro e parceiro de todas
as horas deseja à sua amada felicidades,
paz, saúde e as bênçãos de Deus em sua
vida.
Parabéns Marlene!!!
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Em algumas fazendas, em razão de alta
prevalência de vacas com mastite crônica,
principalmente por Staphylococcus aureus,
uma alta porcentagem de vacas não
responde ao tratamento com antibióticos,
mesmo após seguidas tentativas com
diferentes antibióticos. Além disso, ainda
que a taxa de cura com o tratamento de
vaca seca seja maior do que na lactação,
algumas vacas não respondem ao
tratamento da secagem, sendo que após o
parto permanecem infectadas e passam a
ser uma fonte de infecção para outras vacas.
Nas situações, nas quais uma vaca com
mastite clínica não responde a 2 ou 3
tentativas de tratamentos com antibiótico,
o descarte ou a secagem permanente
do quarto infectado são as principais
recomendações para reduzir os riscos de
novas infecções e de reduzir a prevalência
de mastite do rebanho. O descarte de vacas
que apresentam CCS elevada por mais de
dois meses consecutivos ou que apresenta
casos de mastite clínica que não respondem
ao tratamento é uma medida fundamental
para controle de mastite, no entanto, o
descarte necessita estar associado com
outras medidas de prevenção para reduzir
os novos casos de mastite, os quais podem
progredir para novos casos crônicos.
Quando devo descartar uma vaca com
mastite crônica?
O descarte de vacas é uma das
medidas mais eficientes para reduzir
a porcentagem de vacas com mastite
crônica, e consequentemente diminuir os
reservatórios de agentes causadores de
mastite contagiosa, como Staphylococcus
aureus. Contudo, o descarte de vacas é uma
medida de alto custo e deve ser tomada
com base em informações precisas, para
que traga benefício ao controle de mastite.
Sendo assim, para tomada de decisão sobre
descarte de vacas, o produtor necessita
levar em consideração se:
a) é mais lucrativo manter a vaca no rebanho
ou descartá-la?
b) do ponto de vista sanitário, manter a vaca
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no rebanho apresenta algum risco?
A decisão de descarte deve levar em conta
diferentes características da vaca como o
status reprodutivo, escore de locomoção
(ocorrência ou não de problemas de casco),
produção média de leite na lactação
e histórico de mastite. Considerando
somente a ocorrência de mastite, sugerese o descarte prioritário de vacas mais
velhas e que tenham algum diagnóstico de
mastite causada por Staphylococcus aureus
(ou outro agente que não responde ao
tratamento, p. ex: Prototheca sp, Nocardia,
levedura) nas seguintes situações:
1) Vacas com mastite crônica por mais de
uma lactação e com baixa produção de
leite;
2) Vacas com CCS alta persistente (acima de
500.000 cel/ml) por mais de duas lactações;
3) Vacas com mais de três tentativas de
tratamentos de mastite clínica, mas que
não houve resposta;
4) Vacas com mais de um quarto com
mastite crônica, nas quais foram isolados
agentes contagiosos como Staphylococcus
aureus;
5) Vacas com mastite clínica crônica, cujos
tratamentos resultem em descarte do leite
por mais de 30 dias em uma lactação.
6) Vacas com mastite subclínica crônica,
apresentando elevadas CCS por mais de
3 meses, e que mesmo passando pelo
tratamento de vaca seca mantêm a infecção
após o parto.
7) Vacas com associação de mais de um tipo
de problema: mastite crônica, infertilidade,
baixa produção e problemas de locomoção.
Contudo, somente o uso de um programa
mais agressivo de descarte não é suficiente
para um bom controle de mastite, pois o
descarte objetiva a eliminação de infecções
existentes,
sendo
então
necessário
conjuntamente medidas de prevenção para
a redução de novas infecções no rebanho.
Fonte: Mundo do Leite
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É um portal do Governo Federal onde
deverá ser inserido todas as informações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas dos
Empregadores e Empregados registrados.
Constitui mudança na cultura e registro das
informações onde toda a vida do trabalhador
em relação à Previdência, Saúde
e Segurança do Trabalho estarão
em único ambiente. Agindo
conforme a legislação vigente,
fornece garantias ao empregado
e segurança ao empregador; e o
Governo, assumindo a parte dele.
O e_Social é um Sistema
de
Escrituração
Digital
das
Obrigações
Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas.
Um software criado pelo Governo
Federal em dezembro de 2014,
pelo Decreto n° 8373/2014,
lançado em 2015, passando a obrigatório em
2018. ** Faz parte do SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital, lançado em 2009).
Objetivo: reunir em apenas uma plataforma
digital implementando todas as
informações dos empregados,
sejam:
previdenciárias,
tributárias, fiscais e trabalhistas.
Espera-se que a centralização
de dados, possa gerar maior
transparência das ações, maior
controle por parte do Governo.
Desta forma, muitas tarefas antes
dispersas em vários órgãos, foram
otimizadas, reunidas. O Software
foi desenvolvido em parceria com
entidades como:
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
- Caixa Econômica Federal (CAIXA);
- Ministério da Previdência Social (MPS);
- Ministério do Trabalho e Emprego (MTe);
O próprio sistema exige o preenchimento
de informações tempestivas, temporais e
cronológicas, ou seja, não permite retroagir,
e se utiliza do cruzamento de dados para
confirmá-las. O e_Social é um portal web por
onde os empregadores preenchem e enviam os
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dados referentes aos seus empregados como
aqueles relacionados a admissões, rotinas
mensais e eventos da Folha de Pagamento,
cálculo de férias e 13º Salário, normalmente
de responsabilidade do contador e agora na
4ª fase de implementação; entrarão dados
de Saúde e Segurança do
Trabalho, de responsabilidade
do Médico do Trabalho e
Engenheiro de Segurança do
Trabalho. Para tanto, é preciso
que os programas como PPRA,
(Programa de Prevenção a
Riscos de Acidentes) PCMSO
(Programa
de
Controle
Médico e Saúde Ocupacional),
LTCAT (Laudo Técnico das
Condições Ambientais do
Trabalho); estejam elaborados
e em dia com a realidade do
empregador/empregado.
Quando nos referimos a empregador, considera
se a pessoa física, quando empregador, o
Profissional Liberal Pessoa Física, o Produtor
Rural na Pessoa Física, todos
os empresários que tenham
a partir de um funcionário
registrado.O acesso é feito
via Certificado Digital, o que
permite que o empregador
ou
procurador habilitado
assine eletronicamente os
documentos e transmita os
dados.
Ah.... se você leu até aqui
já está no rumo certo. Não
negligencie estas informações.
Mas.... e as multas??? As multas são “salgadinhas”
o bastante para qualquer empregador. Melhor
prevenir que remediar!
Contrate alguém de sua confiança.
*informação escrita pelo Contador Alexandre
Naves e sócio proprietário do EPC Escritório
Pratense de Contabilidade; em conjunto com
os Engenheiros de Segurança Carlos Fogassi e
Elton Morais Silva, respectivamente.
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O colostro bovino é a primeira secreção pósparto da glândula mamária, com duração
de 2 a 4 dias, sendo rico em nutrientes
bioativos e imunomoduladores que auxiliam
no desenvolvimento e fortalecem o sistema
imunológico dos bezerros.
Dentre
as
principais
proteínas
imunomoduladoras, têm-se a lactoferrina
e as imunoglobulinas quais se apresentam
em maiores níveis no colostro quando
comparado ao leite.
A lactoferrina possui capacidade
antibacteriana,
antiviral,
antifúngica,
antiparasitária
e
anti-inflamatória;
multifuncionalidades que despertam o
interesse do seu uso como suplemento
alimentar para os humanos.
Com relação às imunoglobulinas, aquela
encontrada em maiores concentrações no
colostro bovino é a IgG, que permanece
intacta e funcionalmente ativa quando
ingerida, podendo exercer no intestino a sua
função imunomoduladora. Foi observado
que o consumo de colostro bovino foi
benéfico na melhora de sintomas nasais em
crianças com asma e alergias respiratórias;
na proteção do sistema respiratório de
adultos e crianças contra infecções do trato
respiratório superior (infecções que afetam
boca, nariz, garganta, laringe e traqueia),
reduzindo o número de dias com sintomas; e
na prevenção e no tratamento de infecções
causadas pelo vírus da influenza.
A suplementação em atletas também
resultou em benefícios para esse grupo,
aumentando a imunidade e reduzindo a
incidência de infecções respiratórias.
O técnico Davilson - NF Assistência Técnica
Ltda., nos enviou esta foto da capineira de
Capiaçu na Fazenda Cocal dos associados Edi
José Ferreira e Maria Aparecida. Após passar
por quatro geadas é possível constatar como
o capim reagiu bem.
A cultivar BRS Capiaçu é de alto rendimento
para suplementação volumosa na forma
de silagem ou picado verde. Devido ao seu
elevado potencial de produção (50t/ha/ano),
também pode ser utilizada para a produção
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de biomassa energética. Tem porte alto
(até 4,20 metros de altura), se destacando
pela produtividade e pelo valor nutritivo da
forragem quando comparada com outras
cultivares de capim-elefante.
A BRS Capiaçu apresenta maior produção de
matéria seca a um menor custo em relação
ao milho e a cana-de-açúcar. Edi e Cida estão
na assistência personalizada com Davilson a
mais de cinco anos. Parabéns!

As evidências de que o colostro bovino
e seus componentes imunomoduladores
podem fortalecer o sistema imunológico e
atuar efetivamente na saúde respiratória
de humanos, levantam a possibilidade da
sua utilização como auxiliador na prevenção
e no tratamento da Covid-19, infecção
respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2
que tem assolado toda a população mundial
nos últimos tempos.
Resultados preliminares de estudos
recentes têm demonstrado que a lactoferrina
foi eficaz no combate ao vírus SARS-CoV-2
em experimentos laboratoriais, e o seu uso
como suplemento alimentar em pacientes
acometidos com a infecção resultou em
melhora dos sintomas de falta de ar, dores
musculares e cansaço, bem como reduziu
a ocorrência de tosse seca, dor de cabeça
e diarreia. Nesse mesmo estudo, foi visto
que a suplementação com lactoferrina
exerceu papel protetivo contra a infecção
em pessoas próximas aos infectados.
O colostro hiperimune também pode
ser uma alternativa para a obtenção de
anticorpos contra o vírus da Covid-19.
Para a produção desse tipo de colostro,
primeiramente, ocorre a sensibilização dos
animais com a cepa do vírus/bactéria de
interesse e, posteriormente, a coleta do
colostro rico em anticorpos específicos para
aquele determinado organismo.
É válido ressaltar ainda que, embora a
comercialização e o consumo de colostro
bovino sejam permitidos em diversos países
do mundo, no Brasil, tais práticas ainda
enfrentam barreiras éticas e regulatórias.
Fonte: MilkPoint
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Uma lagarta chamada CURUQUÊ DOS
CAPINZAIS chegou no município e está
devastando lavouras e pastagens.
Ela ataca as folhas deixando somente a nervura
das plantas.
O controle químico é eficiente porem deve ser
urgente pois a praga destrói rapidamente a
plantação.
Fiquem em alerta e caso confirmem o ataque
da lagarta, iniciem o combate da praga
imediatamente.
A mariposa dessa espécie é de coloração pardoacinzentada medindo 40 mm de envergadura.
ATAQUE NA LAVOURA DE MILHO
A fêmea coloca os ovos nas folhas de milho ou
em capinzais próximos e o período de incubação
é em torno de quatro dias. A lagarta alimenta-se
inicialmente da epiderme da folha, danificando
a cultura do milho de fora para o centro. Findo o
período larval, em torno de 20 dias, tece o casulo
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na própria folha que atacou, transformando-se
em seguida em pupa e permanecendo nesse
período cerca de dez dias.
Esse inseto pode ser facilmente identificado
na cultura do milho pela presença de lagartas
de coloração verde-escura, com estrias
longitudinais
castanho-escura,
limitadas
por estrias amarelas, do tipo “mede-palmo”.
O inseto geralmente se alimenta da folha,
destruindo-a completamente, com exceção da
nervura central. É interessante observar que
esse inseto não se alimenta dentro do cartucho
da planta.
Procure por casulos que ficam enrolados nas
folhas e também na base da touceira. Quando
completam o ciclo elas voltam em número muito
maior, pois cada borboleta coloca centenas de
ovos.
Informações 34 3431 8560 - com Agrônomo
Valmir no departamento técnico.

Saúde
A privação do sono pode ter consequências
negativas; pode afetar sua memória, sua
concentração, seu tempo de reação, sua
determinação, suas emoções e seu bemestar físico. Então, dormir é bom para você.
Mas não apenas isso, sua posição de dormir
também pode ter uma influência positiva
ou negativa em seu corpo. Podemos dividir
os dorminhocos em aproximadamente três
categorias.
De barriga para cima
Então você está com sorte, porque esta é a
posição mais saudável para dormir! Dormir
de barriga para cima é bom para a coluna.
A única desvantagem é que piora o ronco.
De lado

Esta é a posição mais comum de dormir.
Quando você dorme de lado, pode
desenvolver dor nos braços e nas pernas,
porque está constantemente deitado de
lado. Dormir para o lado direito também é
desvantajoso para a sua digestão e azia.
Uma vantagem: dormir de lado melhora a
circulação e diminui o ronco.
No seu estômago (de bruços)
Temos más notícias para as pessoas que
dormem em seus estômagos. Esta posição
é a mais insalubre. Você desenvolverá
dores no pescoço, já que sua cabeça estará
completamente virada e problemas nas
costas. Deste modo diminui o ronco, então
você tem essa vantagem.

Por muito tempo, os alimentos de
origem animal, como a manteiga, foram
considerados vilões na saúde humana,
vistos como precursores de doenças
cardiovasculares, devido apresentarem
altos teores de colesterol e ácidos graxos
saturados.
No entanto, com o avanço das pesquisas,
estes produtos de origem animal, vêm sendo
eliminados da lista de produtos que trazem
prejuízos à saúde, uma vez que mudanças
na dieta dos animais modificam o perfil
de ácidos graxos que compõem esses
alimentos, tornando-os mais adequados
nutricionalmente.
A manteiga oferece ao indivíduo macro
e micronutrientes essenciais ao organismo,

e é considerada uma excelente fonte de
vitamina A e vitaminas do complexo B, como
a tiamina (B1), riboflavina (B2) e cobalamina
(B12). A vitamina D e o ácido fólico estão
presentes, porém, em menores quantidades,
apresentam também vitamina K e ômega 6.
A manteiga contém cerca de 4,7 mg de
ácido linoleico conjugado por g de gordura.
Os isômeros de ácido linoleico conjugado
apresentam diferentes efeitos fisiológicos,
como redução no acumulo de gordura
corporal, redução do desenvolvimento
de aterosclerose, efeitos antidiabéticos,
efeitos anticarcinogênicos, aumento na
mineralização óssea, depressor de colesterol,
antioxidantes e modulação do sistema
imunológico.
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ANIVERSARIANTES - DEZEMBRO 2021
Mariza Aparecida Gonçalves
Dia 01
Dia 21
Ronaldo De Freitas Silva
Maria De Lourdes Cunha Guima- Ozenildo Andrade Machado
Sergio Robbs Bernardes
Irineu Mendes Da Cruz
rães
Dia 22
Joao Anesio Oliveira E Silva
Angela Maria Duarte Da Silva
Paulo Cesar Nogueira
Eraldo Amaral De Paula
Gentil De Oliveira Andrade
Helio Alves Mendes
Paulo Sergio Silveira De Souza Filho Henrique Ferreira Vilela
Adalberto Jose Da Silva
Desio Chaves De Almeida
Dia 11
Jarbas Arantes Macedo
Regina Souza Carrasque
Airton Aparecido Lombo
Dia 23
Luiz Roberto Santos Vilela
Hildo Carlos Da Silva
Cleber Costa Lima
Gustavo Rodrigues Resende
Donizete Vilela De Souza
Daniel Augusto Silva Cury
Dia 03
Felipe Camargos Teodoro
Claudio Da Silva Barcelos
Reinaldo Vilela Reis Neto
Ismar Marques De Novaes
Dia 24
Idelvando De Freitas Gervasio
Valdiney Siqueira Silva
Maria Luzia Da Cruz Guimaraes
Dia 12
Suelene De Souza Barbosa
Noel Batista Nogueira
Romes Rodrigues Paixao
Isilda Ribeiro Celestino
Vinicius Nogueira Tannus
Gilson Marcos Fernandes Leite
Dia 25
Luzia Divina Pereira Oliveira
Rosa Maria Rezende Vilela
Daniel Ferreira Franco
Dia 04
Dia 13
Natalino Ferreira Das Neves
Marcia Chaves Cunha Zaidan
Bibiane Luzia O.Rufino
Rossane Junqueira Macedo
Joaquim Anibal Carvalho Andrade Auricelio Silva Vilela
Jadir Natal Pantaleao
Filho
Maria Zely Da Costa Pereira
Joao Evangelista Gonc. Pires
Fernando Freitas Macedo
Joao Elias Dos Santos Neto
Silvania Vieira Araujo
Pedro Henrique Souza Mendes
Daniel Oliveira Nunes
Dia 26
Carlos Alberto Teixeira De M. E Jonas Silveira Franco
Souza
Mineia Nunes De S. Carvalho Ren- Emerson De Freitas Gervasio
Ramilton Javiktson Da Silva Rosa
de
Valdeli Rodrigues
Joaquim Queiroz Borges
Dia 15
Dia 05
Alcino Duarte Camargos Machado
Gilberto Alves Vilela
Pedro Henrique Martins
Maria Aparecida Souza Franco Sil- Maria Beatriz Souza L. Novais Dia 27
Eduardo Machado Guimaraes
Franco
veira
Vicente De Paulo Freitas
Elias Aparecido Silva Carvalho
Dia 06
Luciene Maria Souza Franco SanStela Padua De Feo
Vagner Vieira Lopes
tos
Dia 16
Mariele Vilela Bernardes Prado
Joao Batista Souto
Evaldo Luiz Alves De Camargos
Dia 07
Maylton Alves De Araujo
Dia 28
Vinicius De Oliveira Rezende
Fernando Peres Nunes
Leandro Barcelos Furtado
Ivo Buiatti
Dickson Rodrigues De Castro
Douglas Rodrigues Fagundes
Uelbson Elias Alves Da Silva
Pedro Machado De Morais Junior Ralf Klingbeil
Sandra Correia Alves
Celivio Freitas Alves
Ana Lia Vilela Junqueira
Adelino Alves Alvites
Dia 17
Ligya Lucia Guimaraes
Aristides De Almeida Vilhena
Marcelo Costa Carneiro
Dia 29
Murilo Arantes Oliveira
Jose Joaquim Mendonca Rodrigues Euripedes Pereira De Oliveira
Luiz Severiano Mendes Vilela
Rodrigo Borges Paixao
Divino Marques De Oliveira
Maria Nicolina Brandao Vieira
Joaquim Padua Diniz Neto
Renata Oliveira Nunes De Souza
Dia 08
Elivaldo Jose De Freitas
Vicente Da Silva Nogueira Netto
Lazaro Nunes Garcia
Dia 18
Geraldo Lucas Filho
Luiz Antonio Guido Rios
Joao Paulo Vilela Bernardes
Maria Da Conceicao Dos S. Mace- Silvio De Castro Cunha Junior
Voina Maria Alves Lopes
Mariza Rezende Franco
do
Ananda Franco Rezende
Dia 30
Claudio Jose Ferreira
Carlos Augusto Martins
Donizete Carlos Franco
Leonardo De Alencar Dias
Dia 19
Adelson Bichetti Benedini
Patricia De Cassia Vilela
Dia 09
Vicente Teodoro De Andrade
Dielisson Jose Silveira Tomaz
Dia 31
Apolinario Aurelisio Nunes Junior Edmilson Soares De Oliveira
Raquel Fernandes Duarte
Dia 20
Maria Izabel Pereira Capanema
Renito Alves Andrade
Wanderley De Oliveira E Silva
Vitoria Cristina Cassiano Silva
Carlos Roberto Pereira Souza
Andre Cunha Lima
Sergio Henrique Souto
Paulo Eduardo Neif Sanches
Rogerio Santos Vilela Bernardes
Dia 10
Marta Da Silva Oliveira Pires
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ANIVERSARIANTES - JANEIRO 2022

Dia 01
Carlos Roberto Da Silva
Julio Cesar Paula Da Silva
Paulo Euclides Ochiucci
Rhans Pereira Cabral
Denise Munhoz Ramires De Souza
Dia 02
Luiz Carlos Ziani Franchini
Luciney Duarte
Anderson Mendes De Oliveira
Joao Pedro Romao
Bernardino Joao Paixao
Dia 03
Antonio Dionisio Da Silva Junior
Claudio De Moura Guimaraes
Jose Atamar Lemes
Jessica Caroline Silveira Tiago
Sebastiao Paula De Assuncao
Dia 04
Tercides Rodrigues
Edson Guimaraes De Moura
Augusto Martins Da Silva
Reny Silveira Mendes
Cleidnei Rezende Oliveira
Neir Maria Barcelos De Freitas
Paulo Luiz Brant De Carvalho
Marcos Antonio De Moura
Cristiano Prata Rezende
Sergio Santos Oliveira
Alcides Goncalves Montes
Helio Vilela Guimaraes
Dia 05
Walter Jose De Freitas
Gilberto De Camargos Cunha
Elizabeth Domingues De Moura Vieira
Djalma Ferreira Dos Santos
Riel Morais Da Silveira Filho
Dia 06
Aluisio Fagundes Da Cruz Neto
Cleide Aparecida Pereira Carlos
Jose Antonio Fernandes Felippelli
Joao Dos Reis Costa Santos
Divino Vieira Oliveira
Conrado Bernardes Caldeira
Joao Dos Reis Alves Da Silva
Dia 07
Sergio Mulato Da Silva
Antonio Basilio Caetano
Sergio Lourenço
Nilson Carlos Da Silva
Sidney Pereira Da Silva
Alcides Eli Evangelista
Alberth Rodrigo Medeiros
Dia 08
Sirlamar Aparecida Borges
Dauto Theodoro De Assunção
Luciano Da Silva Paixao
Dia 09
Nivaldo Almeida Costa
Antonio Marco Sgargetta
Vanessa Dias Da Costa
Ilza Helena Keffalas Oliveira
Dia 10
A Clodoaldo Santos Oliveira
Wallace Da Silva Goncalves

Anderson Da Cruz Guimaraes
Kelly Alves Nunes
Newton Adao De Medeiros
Valtercides Bueno De Morais
Nilza Cunha Salum
Dia 23
Murilo Donizete Hordones
Edson Caetano Oliveira
Jair Rodrigues Da Cunha
Jose Antonio Martins De Souza
Dia 11
Daniela Vieira Otoni
Antonio Donizete Silveira Franco
Valteir Dias Da Silva
Decio Rezende Franco
Dia 24
Rodrigo Junqueira Macedo
Ataides Nunes Da Silva
Glimarcio Jose Martins
Waldemar Vieira Souza
Rosiane Souza Zanata
Elizanira Terra Oliveira
Brunior Oliveira Rufino
Dalvo Vilela De Rezende
Dia 12
Clovis Nunes Da Silva
Joao Divino Silveira Franco
Luiz Antonio De Souza Queiroz F. Ju- Jacira Alves Barbosa Guarnieri
nior
Dia 25
Virgilio Laerte Goncalves R. Da C.
Wilson Pereira Da Silva
Marlus Jose Silverio Pereira
Francisco De Paula Ribeiro Filho
Rafael Dias Da Costa E Silva
Necilda Souza Costa
Danilo Roberto Freitas Alves
Alcilene Vilela Rezende
Dia 13
Maria Shirley V. Souza
Tiago Nunes Menezes Da Silva
Edvaldo Prudente
Gustavo Vieira Da Silva
Leopoldo Andrade Camargos
Jose Leoncio Da Silva
Paulo Henrique Da Silva
Dia 14
Dia 26
Gracielle Alves Gomes
Rafael Silva Mendes
Dalvo Henrique Carvalho Rezende
Maria Lucia De Oliveira Freitas
Alexandro Wilton Ferreira Vilela
Edinamar Giaculi De Oliveira
Waldir Vicente Dos Santos
Jose Roselio Gomes
Domingos Vilela De Souza
Sebastiana De Lourdes Romao
Erinaldo Campos Da Silva
Dia 27
Dia 15
Jose Rubens Guimaraes
Antonio Luis Penariol
Luciano Teodoro Rezende
Arlindo Jose De Freitas
Cleomilda Franco Mendes
Dia 16
Alexandre Magno Gomes De Souza
Sinomar Lopes Fagundes
Alexandre Mendes Rezende
Jose Silveira Bueno
Luciana Passos De Sousa
Hernane Franco Mendes
Dia 28
Sebastiao Alberto Dos Reis Tirone
Marcus Vinicius De Avila Vieira
Paulo Jose Gouveira Junior
Maria Isabel De Lima
Dia 17
Claudio Roberto Pereira
Leandro Franco Junqueira
Luiz Ricardo Carvalho Vilela
Adao Jose De Assuncao
Aldeci De Oliveira
Elizabete Franco Assuncao Junqueira Elson Damas Rufino
Dia 18
Joao Do Carmo Oliveira
Leandro Assuncao Junqueira
Dia 29
Waldiney Ferreira Vilela
Leoncio Valeriano De Rezende
Valerio Espindula Ribeiro
Iraja Vilela Rezende
Dirceu Lopes Furtado
Paulo Cesar De Souza
Neuton Donizeth Ferreira
Reinaldo Amarante Rosa
Dia 19
Dia 30
Fabiola Andrade Ferreira
Joao Carlos Ferreira Arantes
Terezinha Maria De Oliveira
Claudia Silva De C. Andrade
Dia 20
Elcio Da Cunha Oliveira
Sebastiao Bezerra Lisboa
Taynara Felicio Nepomuceno
Sebastiao Alves Sobrinho
Renato Leonel Oliveira
Donizete Sebastiao Oliv.Rodrig
Adriano Nunes Oliveira
Sebastiao Arlindo Pereira
Dia 31
Nilvan Moreira Silva
Jose Roberto De Almeida Silva
Ademir Gouveia Da Cruz
Dalmo Bento Vieira
Dia 21
Saulo Afonso Ferreira
Cristiana Silva Vidigal
Eurides Lucia Da Silva
Dia 22
Janio Lopes
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