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No mês de abril o diretor Marques, gestores Valdenir
e Marilene, estiveram reunidos com a 1º turma da Guarda
Mirim do Prata para apresentação de uma palestra de
Cooperativismo com o tema: “Cooperativismo, mais que um
modelo de negócio, um jeito diferente de empreender”.
Foi gratificante ver o interesse dos jovens e a postura
exemplar de todos eles. A Guarda Mirim é um projeto que
tem como missão contribuir com a inclusão social, geração
de emprego e renda, prevenção e diminuição da violência,
proporcionando condições favoráveis que auxiliem na
formação, qualificação dos adolescentes, mantendo-os na
sociedade com caráter, dignidade e responsabilidade.
Parabéns ao Exmo. Prefeito Xexéu pelo apoio ao
projeto da Guarda Mirim, uma ação que profissionaliza o
jovem cidadão para o mercado de trabalho com apoio das
empresas locais.

Carlos Henrique Pádua Alves
Victor Terra Freitas
Robsoney Ferreira Vilela

Tomar a decisão de voltar a realizar a feira de forma presencial não foi fácil.
Mas hoje é possível afirmar com toda certeza que a feira superou todas as expectativas.
A Cooprata foi audaciosa ao definir
por uma nova estrutura para o Triângulo
Leite. E o fez confiante na parceria sólida com
seus fornecedores, produtores associados
e clientes. Uma estrutura maior, mais
robusta e moderna, com mais visibilidade
aos parceiros.
A confiança dos associados e clientes
em realizar suas compras na feira é resultado
da seriedade, lealdade e compromisso
com que a Cooprata trata seus negócios,
garantindo a qualidade e preço competitivo
de seus produtos. Prova disto foi a superação
das metas de volume e faturamento, mais
uma vez colocando a Cooprata em destaque
nacional no suporte aos produtores aliado

com um modelo eficiente de gestão.
Autoridades de toda a região
estiveram presentes prestigiando o evento,
que recebeu inclusive um vídeo do Exmo. Sr.
Governador Romeu Zema parabenizando
a todos os associados Cooprata pela
realização da feira.
Associados e clientes Cooprata, seja
presencialmente, por aplicativo, mensagens
ou por telefone fecharam seus negócios e
puderam travar seus custos até o final do
ano.
Acompanhem nesta edição um
resumo deste grandioso evento que a
Cooprata realizou mais uma vez.

Suplentes

Valéria Luzia Tambellini Oliveira
Cintia Santos Dornelles
Gustavo Vieira Alves

Gerente Geral

Rogério Santos Vilela Bernardes

Matérias e Editoriais
Marilene Rezende Vilela

Projeto Gráfico

Focus Criativa - 34 - 99994-5590

Impressão

Gráfica Regional - 34 3431-5099
Tiragem - 1.500 exemplares
Distribuição Gratuita
02 I Maio/Junho de 2022

Registramos com muita alegria a presença do Sr.
Milton Dalmolin, Vice-presidente da Coopernova de Terra
Nova do Norte-MT.
Senhor Milton veio a Cooprata a convite do diretor
Marques que esteve Coopernova. Segundo Sr. Milton
conhecer a Cooprata, a fábrica de ração e participar da
feira valeu demais. “Fiquei maravilhado com tudo que vi,
principalmente a integração do associado com a cooperativa, a
forma de negócios, a recepção, a organização e vou ser sincero,
vamos copiar muito do que vimos aqui, isto é intercooperação”,
relata com um largo sorriso.
Sr. Milton diz ainda que a Cooprata está de parabéns
e que ela faz um excelente trabalho de cooperativismo. “O
que vimos foi uma cooperativa que abre suas portas para que
seus associados realizem os melhores negócios com segurança
e isto é cooperativismo. Valeu muito a pena esta viagem para
nós”, conclui.
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Comunidade Urbana

A primeira noite do Triângulo Leite
(18/05) foi de muita alegria, brilho e glamour
com o desfile das candidatas a Rainha
e Princesa. A animação ficou por conta
das torcidas que usaram os mais diversos
instrumentos sonoros que empolgavam
o público presente. Nove comunidades
apresentaram as mais belas meninas que
desfilaram com charme e muita simpatia. A
alegria do momento estava estampada no
sorriso de cada uma.
Este desfile já se tornou tradição na
feira e é um momento muito aguardado
por todos. A praça de alimentação estava
lotada e o público curtiu cada momento.
Os critérios de avaliação dos jurados
foram: Beleza, Traje, Simpatia, Passarela,
Desenvoltura, Torcida.
Após votação dos jurados, as
meninas foram chamadas ao palco, de
forma aleatória e não por classificação de
pontuação, para receberem ramalhete e
presente das mãos dos coordenadores e do
presidente da Cooprata Rubens e diretor
Marques e em seguida foi anunciado o
nome das eleitas.
A faixa de Rainha Cooprata Triângulo
Leite ficou com a jovem Gabrielle Vieira
Franco, filha de Décio Rezende Franco Junior
e Paula Vieira C. Franco da Comunidade

Urbana. A faixa de Princesa foi para a
jovem Izabela Nascimento Carvalho filha de
Marlon Alves Carvalho e Caroline Camargo
Nascimento, da comunidade Cachoeirão.
O desfile foi belíssimo e as
candidatas deram verdadeiro exemplo
de cooperativismo. A união, alegria e a
cooperação entre as candidatas demonstrou
o verdadeiro espírito cooperativista.
Às meninas que deram todo brilho
à primeira noite da feira, os aplausos
e o reconhecimento de que elas foram
fundamentais para o sucesso da noite.
Parabéns!!!
Rainha - Gabrielle Vieira Franco - Urbana
Princesa - Izabela Nascimento Carvalho Cachoeirão
Bela Cruz – Heloisa Oliveira Nunes
Boa Vista- Lara Faria Oliveira
Bom Jardim – Gabriella Lopes Oliveira
Buriti Alto – Suellen Oliveira Silva
Monjolinho - Liara Miriam Freitas Viana
Pramonte - Blenda Aparecida Gomes
Oliveira
Da Prata - Ana Clara Andrade Vieira

Comunidade Cachoeirão

Comunidade Bela Cruz

Comunidade Monjolinho

Comunidade Pramonte

Comunidade Buriti Alto

Comunidade Boa Vista
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Comunidade da Prata

Comunidade Bom Jardim
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A Cooprata abriu com chave de ouro
a 16º feira Cooprata Triângulo Leite.
Na manhã do dia 18/05, antes de
iniciar o Dia de Campo, tivemos a alegria
de receber Padre Adailton da Paróquia São
José que abençoou o evento, os produtores
rurais, os colaboradores, parceiros, visitantes,
todos que direta ou indiretamente estavam
envolvidos com a feira e em seguida deu-se
início ao Dia de campo.
Os participantes contribuiram com
2kg de alimentos e ganharam um chapéu
da Cooprata e o delicioso almoço que foi
servido no restaurante do parque pela
equipe da Seuva do Restaurante Mineiro.
A coordenação das turmas que
participaram das palestras foi feita pelos
coordenadores das comunidades rurais.
Os temas das palestras do Dia de Campo
foram de extrema importância para o
sucesso do produtor na atividade leiteira:
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1Planejamento
Estratégico
de
Volumoso
Palestrante- Lucas Leocádio- Projeto Balde
Cheio(Faemg/Senar)
2Gerenciamento de Custo de Produção
do Leite
Palestrante- Djalma Ferreira Pelegrini
(Epamig)
3Adubação Foliar em Pastagem
Diego Pablo Borges Garcia (Ubifol)
4Uso de Tecnologia no Controle de
Mastite
Palestrante – Carlos Paes (On-Pharm)
5Importância da Assistência Técnica
Palestrante- Walter Ribeiro - Projeto Balde
Cheio(Faemg/Senar)
6Capiaçu;
Alternativa
para
Suplementação de Volumoso
Palestrante- Paulino José Melo Andrade
(Embrapa)
7 - Manejo da Cultura do Capiaçu
Palestrante - Mirton José Frota Morenz
(Embrapa)

Aconteceu na abertura oficial da
feira Cooprata Triângulo Leite 2022, o
lançamento do Programa “Vias Rurais
Monitoradas”, que implementou câmeras
de vídeo-monitoramento
nas estradas vicinais da
zona rural do município
do Prata.
Na oportunidade
o comandante do 54º
BPM, Tenente Coronel
Waldir, apresentou de
forma clara o projeto.
O Exmo. Governador
de Minas Romeu Zema
em sua mensagem pela
realização da feira da
Cooprata, parabenizou
a todos pelo projeto:
“Esta parceria é muito importante para
melhorar a segurança no campo. Com mais
segurança os cooperados tem tranquilidade
para trabalhar e produzir”, afirmou.
Este projeto foi idealizado em 2019, em
uma parceria entre Polícia Militar, Consep,
Prefeitura Municipal, Ministério Público,
Poder Judiciário, Cooprata e Sindicato
Rural. Este programa de segurança, pioneiro
em todo território brasileiro, une as mais
avançadas tecnologias de inteligência

artificial. É um programa voltado à
segurança pública com câmeras de alta
definição mantidas por placas fotovoltaicas,
entre outros, que alimenta o sistema de
monitoramento das
principais vicinais
do
município,
objetivando
assim não só a
prevenção a ilícitos,
mas também ser
uma
poderosa
ferramenta
no
que
tange
a
potencialização da
segurança objetiva,
subjetiva e na
pronta resposta a
eclosão de delitos.
Foram instaladas no perímetro rural 30
câmeras de alta resolução em pontos
estratégicos para auxiliar na segurança e
também gerenciar veículos que transitam
no município, emitindo informações para a
sala de comando.
Parabéns a todos que empenharam
na realização do projeto Vias Rurais
Monitoradas
proporcionando
mais
segurança ao homem do campo.
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Mais uma vez a feira de gado que
acontece na Cooprata Triângulo Leite
foi um sucesso. Sob a coordenação dos
conselheiros administrativos Henrique e
Adimilson a feira contou com animais de
alta qualidade. As regras adotadas pelos
coordenadores para seleção dos animais
foram seguidas criteriosamente.
Do dia 18 ao dia 21 de maio foram
comercializadas embriões do projeto
‘‘Embriões de Prata’’ vacas, novilhas,
bezerras e touros sendo maior a venda de
novilhas. Segundo os organizadores, graças
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a credibilidade da feira que se espalhou
por diversas regiões, animais oriundos de
Carmo do Paranaíba, Uberaba, Campina
Verde, Monte Alegre, Frutal e Santa Juliana
estavam também nos currais. A feira
movimentou próximo a R$1.5 milhões de
reais.
Parabéns Henrique e Adimilson pelos
excelentes animais apresentados na feira.
Parabéns também aos produtores que
trouxeram seus rebanhos ou adquiriram
rebanhos da mais alta qualidade.
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ANIVERSARIANTES - JUNHO 2022

No dia 19 de maio tivemos o
animadíssimos campeonatos de futebol e
truco com participação das Comunidades
Rurais.
Os campeonatos mostraram mais
uma vez o quanto essa ação é importante
para os associados e suas famílias. As duplas
do truco disputaram ponto a ponto e jogo a
jogo o troféu de campeão. O jogo ocorreu
na mais perfeita ordem, um momento de
união e de espírito esportivo.
O futebol, que é uma paixão nacional,
levantou a torcida que aos gritos de
incentivo aquecia os jogadores em campo.
Vez ou outra os ânimos se exaltavam, mas
logo tudo voltava ao normal e o jogo seguia
em frente. Parabéns aos coordenadores
Gilberto, Israel e Luciene que coordenaram
o jogo de futebol
A realização do futebol e do truco
têm como principal objetivo, proporcionar
alegria aos associados, familiares e toda
sociedade Pratense.

Campões Futebol - Comunidade da Prata

Campões Truco - Comunidade Pramonte
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São eventos importantes e motivo de
grande empolgação para o quadro social,
pois além de serem esportes frequentes na
vida do homem do campo, é uma ocasião
de confraternização.
Parabéns aos coordenadores das
comunidades pela organização do truco e
do futebol. Foi sucesso!
CAMPEONATO DE TRUCO
Dupla Campeã - Comunidade Pramonte
Vitor Vieira Vilela e Alexandro Wilton
2º Lugar - Comunidade da Prata
Paulo Roberto de Souza e Sergio Santos
Oliveira
CAMPEONATO DE FUTEBOL
Time Campeão – Comunidade da Prata
2º Lugar – Comunidade Três Barras

Vice-Campeão Futebol - Comunidade Três Barras

Vice-Campeão Truco - Comunidade da Prata

Dia 01
Ailton Jose Barcelos Costa
Edson Ney Ferreira Vilela
Eder Jorge Queiroz Vieira
Espolio Jeronima V. Assuncao
Amauri Andrade Assuncao
Eduardo Pires Eller
Alexandre Knychala Filho
Dia 02
Vitor Vieira Vilela
Cesar Antonio de Andrade
Gracielly Vilela Lemes
Rossini Moura
Helom Silva Siqueira
Lazaro Felisbino da Silva
Dia 03
Joao Batista Alves
Renato Almeida Fagundes
Ronaldo Vilela Filho
Deliam Vieira Silva
Fabricio Marquez Resende
Dia 04
Vanessa Ap Silva Oliveira
Luiz Sebastiao dos Passos
Decio Rezende Franco Junior
Gustavo da Costa Oliveira
Dia 05
Agmom Vieira Silverio
Ecio Rufino de Andrade
Andre Luiz Andrade da Silva
Wender Pereira Da Silva
Rosana dos Reis Campos
Adriana dos Santos Silva
Dia 06
Maria De Fatima Borges Diniz
Donizete Candido Alves
Joao Batista Ferreira
Jose Lourenco de Souza
Dia 07
Plinio Antonio de Morais
Teotonio Paula Duarte
Waltrudes de Freitas
Welington O. Azevedo Franco
Dia 08
Arnaldo de Oliveira Alves
Mauro Henrique De Oliveira Cobo
Sidney do Carmo Barreto
Euripedes Santos Silva
Dia 09
Antonio Manoel Pinto
Wantuilde Teodoro Assuncao
Cleibson Jose Pereira
Gilberto Lazaro Nascimento
Maria Ap de Moura Vieira
Jose Rubens da Silva
Renio Franco Mendes
Debora Aparecida Bianqui

Dia 10
Dia 21
Marcos Roberto M. Ferreira
Laerte Alves Lopes
Paulo Rodrigo de Sousa
Leonardo Mendes dos Santos
Luciana Ap Costa Santos
Telesforo do Carmo Felix
Mariosan Martins de Oliveira
Antonio Inacio Franco Neto
Vilson Oliveira Siqueira
Lucas Ferreira Santos Morais
Gilvan Moreira Silva
Maria Luzimar Reis Andrade
Epaminondas H. Mendes
Joao Luis de Sousa
Dia 11
Waldir Bernardes Silva
Reinaldo Vilela Reis
Leidimar Maria Souza Ferreira RoZaires Pereira de Souza
drigues
Talis Mendes Oliveira
Jose Luiz Iunes
Dia 12
Dia 22
Marlus Jose S. Pereira Junior
Eliton Antonio Pereira
Dia 13
Daniano Andrade de Freitas
Antonio A. Goncalves Goulart
Dia 23
Antonio Aparecido de Franco
Alex Almeida Santos
Franco Antonio O. da Costa
Joao Batista Silva Carmo
Gilberto Antonio Martins
Antonio Sandim
Espolio Hedy M. Rodrigues da Sil- Dia 24
va
Joao Batista de Paula
Dia 14
Joao Batista da Costa E Silva
Valdenir Gouveia de Moura
Joao Batista Nunes
Meire Ana Rodrigues Dias
Valtenson Goncalves
Helton Cruz Junior
Dia 25
Marcio Antonio Miranda
Helcio Candido Campos Filho
Irene Souto dos Santos
Jose Geraldo Ferreira Costa
Marcos Antonio dos Santos
Joao Carlos Mustafa Neif
Dia 15
Zeneida Morais da Silva
Marcia De C. Abreu Franco
Tarso Silva Oliveira
Denice Moreira R. de Freitas
Lazaro Domingos Bento
Dia 16
Eliane Oliveira Guimaraes
Renato Vilela Guimaraes Junior
Joao Antonio Bueno Nascimbem
Reginaldo Jose Borges
Dia 26
Edeir Goncalves Alves
Arilson Carvalho da Silva
Dia 17
Luciano Oliveira Chaves Rodrigues
Ednaldo Vieira de Moura
Dia 27
Maristela AP Santos Almeida
Jose Marcelino Pereira de Melo
Divino Aparecido Clemente
Deolirronder Rezende Freitas
Jorge Henrique de Oliveira
Lindoberto Domingo Felix
Edmar Cassiano Ribeiro
Paulo Roberto Oliveira Almeida
Luismar Souza Ferreira
Dia 28
Dia 18
Pedro Euripedes da Silva
Espolio Adao Vieira de Souza
Iron Nunes de Oliveira
Oliveira Donizete Teixeira
Sergio Cunha Paiva
Dia 19
Manoel Isaias Cipriano
Joao Geraldo Terra Silva
Maria Aparecida da Silva Ferreira
Rafael Toledo
Valdir Goncalves de Souza
Jose Abadio de Resende Melo
Dia 29
Murilo da Silveira Coelho
Auzemar Martins Pereira
Ederson Luiz Souza
Joao Carlos da Silva
Dia 20
Eduardo Nunes de Oliveira Neto
Adalberto Wescy Eller
Dia 30
Maria Aparecida Santos
Dimas Moura Franco
Roberto de Oliveira
Maria Braz Felix Silva
Joao Batista de Queiroz
Edson Lopes Pires
Sebastiao Fagundes da Costa
Silvio Antonio Cordeiro Farinelli
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Aconteceu no dia 21 de maio no
Cooprata Triângulo Leite a prova de Team
Roping (Laço em Dupla), uma modalidade
que requer muita cooperação entre dois
cavaleiros - um cabeceiro e um pezeiro - e
seus cavalos. Esta prova teve origem em
fazendas, quando os vaqueiros precisavam
tratar ou marcar grandes novilhos, e a tarefa
se mostrou muito difícil para um homem
apenas. Esta é uma prova que agrada o

público em geral em todas as idades, em
especial o produtor rural. Aqui no Brasil, é um
esporte 99% masculino, mas fora daqui, é
comum ver muitas mulheres laçando. Quem
sabe no próximo ano teremos mulheres
estreando o Team Roping 2023.
Parabéns aos organizadores Mauro
Renato e Verador Tiago (Gatin), e a todos os
cavaleiros pela brilhante apresentação.

1º - Pedro Lucas e Renato Filho

3º - Pratinha e Pedro Laine

4º - Tiago Mendonça e Pedro Laine

5º - Kleber e Vinicius Melo
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Em parceria com o Sistema Ocemg,
a Cooprata Triângulo Leite trouxe no último
dia da feira, 21 de maio, para encerrar com
chave de ouro, o renomado e excepcional
palestrante Geraldo Rufino com a palestra
Pense Positivo.
Sua experiência e trajetória de vida
servem de inspiração para quem quer
ter sucesso nos negócios. De catador de
latinhas, Geraldo é hoje dono da JR Diesel,
a maior recicladora de veículos pesados da
América Latina.
Sob o ponto de vista de Geraldo
Rufino o Brasil é o melhor país do mundo
e o problema dos brasileiros é a falta de
gratidão e a terceirização dos problemas, ou
seja, culpar os outros por seus próprios erros.
“É comum quando algo de ruim
acontece, as pessoas buscarem um culpado
pelo ocorrido. Passam uma grande parte
do tempo tentando procurar quem os
prejudicou, quem os jogou no poço, tempo
esse que poderia ter sido utilizado para uma
nova tentativa. Por experiência própria, digo

que a melhor forma de acharmos a solução
é não terceirizar seus problemas. Assuma a
responsabilidade de seus negócios e ocupese em começar de novo”.
Em duas horas de palestra e um
público de aproximadamente 500 pessoas,
Geraldo contou passagens de sua vida,
fez reflexões e mostrou que a vitória não é
para os fracos, mas sim para o trabalhador
incansável e otimista. Ao término da palestra
foi gratificante ouvir das pessoas frases
como: “o cara é show”, “foi maravilhoso”,
“obrigado por esta palestra”, “que bom que
eu vim”.
Foram
sorteadas
para
os
participantes 4 TVs de 43 polegadas
sendo os ganhadores: Aléria Aparecida
A. F. Andrade, Maria Aparecida S. Franco
Silveira, Lauciene Gomes dos Santos,
Cenilda Barbosa L. Dias. As TVs foram
doadas pelos parceiros da Cooprata
Triangulo Leite: Sicredi, Sicoob Credtril,
MPrado Grupo Conecta e Irmãos Rodrigues,
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O projeto visa oferecer ao produtor
a melhor tecnologia em melhoramento
genético com mais rapidez de resultados.
Com inseminação, o produtor leva de quatro
a cinco anos para ter um gado de alto
padrão genético e com o uso da técnica de
fertilização in vitro (FIV) na reprodução de
bovinos leiteiros, o caminho da seleção e do
melhoramento genético pode ser encurtado,
permitindo rápidos saltos na produção e na
qualidade do leite.
Por meio desse instrumento de
melhoramento genético, os produtores
podem melhorar a produtividade do seu

rebanho com os embriões, agregando
valor à sua produção e com bom retorno
econômico na atividade leiteira.
Os embriões adquiridos podem ser
parcelados pela Cooprata em até 12 vezes,
tendo início a partir da confirmação de
prenhez.
Este projeto foi criado pela comissão
organizadora da feira de gado Cooprata
Triangulo Leite 2022 e está sob coordenação
do departamento técnico da Cooprata.
Interessados entrar em contato com o
departamento - 34 3431-8560

ENTIDADES RECEBEM ALIMENTOS ARRECADADOS
NA FEIRA COOPRATA TRIÂNGULO LEITE
Entidades de nossa cidade foram beneficiadas com os
alimentos arrecadados com o Dia de Campo e o Encontro
Cooperativistas. Diretores Rubens e Marques e os Conselheiros
Administrativo Henrique e Adimilson fizeram a entrega dos
alimentos. Cada entidade recebeu 238 Kg de alimentos.
As entidades beneficiadas foram: Apae, Casa do
Samaritano, Ong’s Laços Fraternos e Bem Viver, Lar São
Vicente de Paulo, Creche Dalela Tannus.

No Sicoob Coopacredi, você pequeno,
médio e grande produtor rural, encontra
os melhores recursos para auxiliar na
sua produção.
Linhas de crédito para investimento, custeio e
comercialização com as melhores taxas e
atendimento próximo.
Aconteceu no dia 26 de maio o Dia
de Campo do Projeto Rural SustentávelCerrado, na propriedade Campo Verde
do associado Sebastião Carlos Alves,
unidade/propriedade
demonstrativa
do projeto. O evento proporcionou uma
troca de experiências para a promoção
e disseminação de práticas produtivas
sustentáveis e da agropecuária de baixa
emissão de carbono. A área de abrangência
do projeto se estende a quatro estados
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
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Minas Gerais, mais cem municípios.
No município do Prata três propriedades
são assistidas. As ações do projeto visam a
implantação de atividades que melhorem o
acesso dos produtores à assistência técnica
e à capacitação, apoio ao fortalecimento
das organizações socioprodutivas.
Parabéns ao associado Sr. Sebastião,
sua esposa Marlene e seu filho Alexandre
pelo belíssimo trabalho realizado na
propriedade.

Venha até nossa agência e saiba mais:
Endereço: Rua Don Eduardo, 715, sala 07 - Centro
(34) 9 9706-4262 / (34) 9 9918-3077 / (34) 9 9717-1263

Operações sujeitas a análise e aprovação de crédito.

15 I Março de
de 2022
2022
15 I Maio/Junho
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