


02  I  Outubro 2020

www.cooprata.com.br
Presidente
Rubens do Carmo Andrade 
(Baduí)

Diretor
Evaldo Luiz Alves Camargos

Conselho Administrativo
Marques Silveira Franco
Bruno Rezende Andrade
Henrique Ferreira Vilela
Adriano Nunes de Oliveira
Alexandre Mendes Amui
Elizanira Terra Oliveira
Maria Dolores T. F. Tannús

Conselho Fiscal
Efetivos
Adimilson Jesus da Silva
Bruno Barbosa Borges
Luiz Ricardo Carvalho Vilela

Suplentes
Isaura Souza Vilela
Luciene Ap Cabral de Ávila Vieira
Adélia Maria dos Santos Borges

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

EXPEDIENTE

Cooperativa dos Produtores 
 Rurais do Prata/MG

Rua Segismudo Novais,, 180
Cep - 38.140-000

     Nova diretoria da Fecoagro Leite Minas assume com 
o compromisso de conquistar mais benefícios para 
os produtores de leite. Vasco Praça Filho foi reeleito 
presidente com unanimidade pelos representantes das 31 
Cooperativas Federadas. Marcelo Candiotto assume, pela 
primeira vez, a vice-presidência.
Presidente: Vasco Praça Filho
Vice-presidente: Marcelo Candiotto Moreira de Carvalho
Conselheiros:
- Rubens do Carmo Andrade – COOPRATA
- Rodrigo de Andradre – CAPEPE
- José Francelino Dias – COOPATOS
- Luiz Carlos Vaz da Silva – COMADI
- André Luiz Resende – COFRUL

     O Conselheiro Administrativo  
Evaldo Luiz Alves Camargos, após 
votação do Conselho Administrativo, 
assumiu na data de 08/09/2020 
o cargo de Diretor Executivo da 
Cooprata, cujo mandato perdurará 
até fevereiro/21 quando acontecerá 
nova eleição para o cargo na AGO. 
As associadas Elizanira Terra 
Oliveira e Maria Dolores T. F. Tannus 
assumiram o cargo de Conselheiras 

Administrativas da 
Cooprata por motivo 
do afastamento dos 
associados Robsoney 
Ferreira Vilela e 
Leandro Assunção 
Junqueira.
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  O setor leiteiro encontrou força com a 
incorporação na renda das famílias brasileiras do 
auxílio emergencial. Esse cenário se somou ao 
período de sazonalidade típica da produção de 
leite, resultando em consecutivos aumentos nos 
preços pagos ao produtor nos últimos meses. 
Em setembro, especificamente, a “Média Brasil” 
líquida pesquisada pelo Cepea atingiu R$ 2,13/litro, 
um recorde real da série, analisando os valores 
mensais deflacionados pelo IPCA de agosto/20.

       
       

Por outro lado, o movimento de alta também é 
notado nos custos de produção, dados do Projeto 
Campo Futuro (CNA/SENAR), que conta com a 
parceria técnica do Cepea, indicam que o Custo 
Operacional Efetivo (COE), acumula alta de 8,1% 
de janeiro a agosto, tendo-se como base a “média 
Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP), no mesmo 
período do ano passado, o aumento havia sido 
de 0,14%. Analisando os dados do referido mês 
em comparação a agosto de 2019 a alta chega a 
12,0%. Os estados que apresentaram as elevações 
mais fortes nos custos foram Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais. Os custos foram 
impulsionados pela alta generalizada dos grãos, em 
especial do milho e do farelo de soja, importantes 
componentes das rações concentradas, insumo 
esse que, segundo os dados acompanhados, 
acumula alta de 13,4% no ano.
  Os custos com os concentrados chegam a 
comprometer até 30% da receita anual de uma 
propriedade de bom desempenho produtivo. 
Tendo em vista que o ano de 2019 os dados do 
projeto apontam que o preço recebido pelos 
produtores avançou 13,4% em relação ao ano 
anterior, e o custo operacional efetivo apresentou 
o incremento de 28,6% no mesmo período, o ano 
de 2020, até o momento, tem se mostrado um ano 

de recuperação de margens para o produtor de 
leite no país. Contudo a forte valorização do dólar 
tem elevado os preços de importantes insumos 
pecuários e esse contexto deve continuar se 
refletindo sobre o bolso do produtor nos próximos 
meses.
   Outro fator importante a se considerar é a 
relação de troca, tendo como base o preço do 
leite na “média Brasil” e a média do preço de milho 
nas regiões acompanhadas pelo Cepea, de janeiro 
a agosto. Sob essa ótica o poder de compra do 
produtor de leite caiu frente ao mesmo período do 
ano passado. Entre janeiro e agosto de 2020, com 
a venda de um litro de leite, o produtor comprou, 
em média, 1,97 quilo de milho, sendo que, no 
mesmo período do ano passado, era possível 
adquirir 2,53 quilos. Observando a mesma análise 
para o farelo de soja, a venda de um litro de leite 
possibilita atualmente a compra de 0,99 quilo do 
derivado, contra 1,22 quilo de janeiro a agosto de 
2019. Isso evidencia que, apesar da recente alta 
na receita, o produtor perdeu o poder de compra 
frente a dois dos principais insumos utilizados 
pela atividade. Olhando a frente, as referências do 
mercado futuro sinalizam que as expectativas dos 
agentes são de continuidade dos preços firmes 
para a soja e o milho, até o final de 2020 e início 
do ano que vem. Por outro lado, sazonalmente, os 
preços do leite tendem a recuar com a chegada 
das chuvas e a melhoria das condições das 
pastagens no Sudeste e Centro-Oeste do país, 
regiões responsáveis por 45,8% da produção 
nacional.
   Já pelo lado da demanda, a redução dos valores 
pagos no auxílio emergencial pode retrair o 
consumo observado até setembro, alterando, 
assim, o apetite de compra e a competição entre 
indústrias pelo leite no campo. Diante disso, cabe 
ao produtor atenção e monitoramento constante 
dos números da sua propriedade ressaltando 
que apenas a elevação dos preços não resulta 
em melhoria das margens da atividade, o foco 
deve estar no aumento da eficiência produtiva, 
garantindo assim margens sustentáveis ao longo 
do tempo.

As informações são da CNA.

Momento para pecuária leiteira
exige cautela.

Intercooperação - Principal 
caminho para o fortalecimento do 

Cooperativismo

Srs.(a) Associados(a)
Cooprata



Bruno Barbosa Borges - Conselheiro Fiscal 
Feliz aniversário! Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 
dádivas renovadas em sua vida hoje e sempre. Viva intensamente momentos 
bons e felizes juntamente com sua família e amigos. 
Parabéns!

Com esta carinha de princesinha sapeca, Helena mostra toda orgulhosa o cacho de banana 
que seu paizinho Douglas Fagundes, do Bom jardim, colheu.  Que alegria é poder viver 
na fazenda, brincar e correr livremente e comer frutas saudáveis.  Parabéns Heleninha, 

beijinho grande pra você.

Matheus é filho do associado Edimar Juliano de Souza e Lélia Franco Barcelos. 
Passou sua infância e adolescência na fazenda, região das Três Barras onde 
estudou na escola Municipal Dom Pedro II do pré ao nono ano. Fez curso técnico 
em agropecuária no IFTM em Uberlândia e aos 17 anos iniciou a Faculdade 
de Agronomia na UEMG em Ituiutaba. Apaixonado pelo campo, após sua 
formatura, saiu em busca de seus ideais e está buscando por conta própria 
aprimorar seus  conhecimentos e aprender na prática técnicas modernas e 
inovadoras para o campo em geral.  
  Hoje está trabalhando no estado do Mato Grosso com monitoramento agrícola 
em algodão, presta serviço para Bayer e Basf na parte de cobrança de royalts 
e faz curso on-line de inglês. Já esteve no Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. 
No dia 31 de outubro Matheus completa 24 anos. Com uma educação exemplar, 

Matheus é agradecido a seus pais por ser hoje esta pessoa simples e íntegra, calmo, amigo, querido por todos. 
Parabéns Matheus! Deus ilumine seus caminhos, sucesso pra você.

Este é o nosso amigo Jose Vieira Mendes, o Zequinha das Três Barras, 
esposo da coordenadora Bete. Vejam a fartura e saúde deste cacho de banana, 
cruzamento de banana maçã com banana prata. Parabéns e obrigado Zequinha, por 
compartilhar conosco esta foto.
- Dica de Adubação: Potássio (K) e o Nitrogênio (N) são os nutrientes mais absorvidos 
e necessários para o crescimento e produção da bananeira.
-  Benefícios da Banana:
1.    Regular o intestino, devendo-se consumir banana bem madura em casos de prisão 
de ventre e banana mais verde em casos de diarreia;

2.    Diminuir o apetite, pois aumenta a saciedade e é rica em fibras;
3.    Evitar cãibras musculares, por ser rica em potássio e magnésio;
4.    Reduz a pressão arterial, pois é rica em magnésio, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos;
5.    Melhorar o humor e ajudar a combater a depressão,

“Querida filha, nossos corações transbordam de orgulho e felicidade neste dia em que a 
felicitamos pela sua formatura que se deu no dia 15 de agosto e pelo seu aniversário no dia 
16 de outubro. Quanta alegria, quanto orgulho você nos dá. Filha querida, o que realmente 
importa para nós é que você vença os obstáculos da vida, seja uma profissional leal e 
generosa, temente a Deus e feliz, pois com sua felicidade e realização nós seremos os 
pais mais felizes do mundo. Nós amamos você”.
De seus pais Rodrigo Junqueira Macedo e Cassia Lima Souza Macedo.
(Associados Cooprata)

Que Deus ilumine e abençoe essa linda história de vocês, que no dia 28 de outubro 
completa “Bodas de Prata Dourada”, 42 anos de casados. São muitos momentos vividos, 
família constituída, alegrias e tristezas compartilhadas. Que este lindo romance dure por 
toda vida e que todos os dias continuem descobrindo algo novo um no outro. Celebrem 
com gratidão e alegria esta data tão especial. Parabéns ao casal.
João Batista Martins é associado Cooprata desde 2000

Família Cooprata

João da Mabel e Aparecida de Fátima Martins

Princesinha Helena

Família Cooprata
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  O Ministério 
da Agricultura 
informou que 
já recebeu 
199 pacotes 
de sementes 
enviadas de 
forma ilegal 
ao Brasil a 
partir de países 
asiáticos. 
  Há casos 
c o n f i r m a d o s 

no Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São 

Paulo, Sergipe e Tocantins.

   Diante do risco desse material vegetal 
sem procedência comprovada, caso 
alguém receba uma carta com sementes 
não solicitadas não abra a embalagem, leve 
o pacote para uma das unidades regionais 
do Ministério da Agricultura, IMA, Emater, 
Sindicatos dos Produtores Rurais.
 “Diante do fato de não sabermos a 
procedência dessas sementes, que 
podem estar contaminadas e causarem a 
disseminação de pragas e doenças, além de 
sérios prejuízos econômicos e sanitários, 
solicitamos que os produtores rurais e 
à população geral que tenham recebido 
algum pacote suspeito, não semeie e não 
jogue o material no lixo”.
  As sementes suspeitas e não solicitadas 
estão sendo enviadas pelo correio como 
se fossem um brinde.

BRUNO (34)  - 9.9974-7272
EDER  (34)  - 9.9667-4185
ELSON  (34)  - 9.9974-8149
LIODEL (34)  - 9.9974-7590

TASSIANO (34)  - 9.9677-4453
JOSÉ ROSÉLIO (34)  - 9.9974-708
WELHER (34)  - 9.9696-8080

Sementes ilegais vindas da Ásia já  
foram recebidas em 23 Estados e no DF
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Governo brasileiro investiga remessa de sementes ilegais da China para 
Estados Brasileiros
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Arla testa combustível para  veículos 
produzido com dejetos de vacas leiteiras

  

A cooperativa de laticínios Arla está 
transformando dejetos de vacas das suas 
fazendas no Reino Unido em combustível 
para veículos. O teste com dejetos   a torna 
a primeira empresa do Reino Unido a usar 
resíduos de suas próprias fazendas para 
gerar energia para sua frota. O processo 
também criará fertilizantes que os 

produtores poderão utilizar nas fazendas, 
tornando o que a cooperativa disse ser um 
ciclo totalmente fechado.
            A Arla usará estrume de 500 vacas – 
cerca de 190 toneladas por semana – para 
criar 27.000 kg de biocombustível para 
movimentar os veículos de teste.
Para marcar o lançamento, a cooperativa 
de propriedade de produtores lançou o 
primeiro “posto de combustível movido a 
vaca” do Reino Unido em uma das fazendas 
participantes em Winslow, Bucks.
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    O ganhador do concurso “Produtor Patriota”, campanha que a Cooprata aderiu em apoio à atividade do leite sugerido pelos grupos: Construindo Leite Brasil, 
Inconfidência Leiteira e Aliança e Ação, articuladores da campanha, foi o associado e conselheiro fiscal da Cooprata Bruno Barbosa Borges. O sorteio foi realizado pela 
M.Prado Consultoria Empresarial, em Uberlandia e o ganhador recebeu do setor de Nutrição Animal da Cooprata o premio de 10 sacos de Sal Proteinado Cooprata. A 
ideia da campanha foi incentivar os produtores rurais brasileiros mostrarem a união e a força da agropecuária, por meio da bandeira hasteada em suas propriedades 
rurais. Mostrar que o agro brasileiro é sustentável e que dá muito orgulho ao nosso País. Parabéns aos patriotas que nos enviaram as fotos.

CONCURSO “PRODUTOR PATRIOTA”

08  I  Outubro 2020 09
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Encontro Nacional 
Mulheres Cooperativistas

Depoimentos

   É fato que cada dia mais as mulheres 
têm se destacado no Agro. Elas estão 
tomando as rédeas dos negócios e dado 
um show de administração e gestão no 
campo. Tendo esta percepção, a Cooprata, 
com apoio do consultor Marcelo Prado 
da M.Prado Consultoria Empresarial e 
também da OCEMG, realizou noventa e três  
inscrições de mulheres que participaram 
do “ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES 
COOPERATIVISTAS 
  Superação e resiliência, sucessão 
familiar, gestão financeira da propriedade 
e as perspectivas para o agronegócio no 
cenário político e econômico foram alguns 
dos temas discutidos no Encontro Nacional 
das Mulheres Cooperativistas, realizado 
nos dias 29 e 30 de setembro. O evento teve 
como foco principal mulheres do agro que 
atuam nas mais diversas funções dentro e 
fora da porteira.
   Em formato virtual, o evento organizado 
pelo Grupo Conecta reuniu cerca de 
10 mil mulheres atuantes em mais de 
200 cooperativas de todo o Brasil. A 
programação contou com a participação 
de lideranças do agronegócio e do 
cenário político-econômico, a exemplo da 
Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, da 
presidente da Sociedade Rural Brasileira, 
Teresa Vendramini, do coordenador de 
Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, 
Roberto Rodrigues, do jornalista Alexandre 
Garcia, entre outros.

            As palestras e os debates trouxeram 
aprendizado, autoestima e consciência 
de que dificuldades existem para todas 
nas mais diversas atividades. Os casos 
de superação despertaram esperança, 
amor próprio, motivação para que as 
mulheres continuem lutando a cada dia e 
nunca desistam de alcançar seus sonhos. 
Temas que tiveram grande destaque foram 
“Sucessão familiar e o envolvimento da 
mulher  junto ao marido” e “A importância 
de acreditar em nosso potencial como 
mulher”.
            Entre as palestras de superação, a do 
consultor Marcelo Prado provou que para 
concretizar objetivos depende do querer 
e do esforço de cada um. O empresário 
contou como conseguiu crescer e 
prosperar nos negócios mesmo tendo 
perdido quase 100% da visão.       Outros 
destaques foram o cantor e palestrante 
Léo Chaves, que falou sobre “Gratidão” e 
Padre Fábio de Melo com o tema “Mulher 
sábia edifica sua família, sua propriedade 
e seus negócios”.
            Segundo a diretora executiva 
do Grupo Conecta Luciana Martins, 
“as mulheres cooperativistas são 
gestoras de propriedades e têm grande 
responsabilidade na área administrativa, 
financeira e de recursos humanos e, ao 
mesmo tempo, equilibram a balança como 
mãe, esposa e mulher”, evidenciou.

   “Parabenizo as mulheres que participaram 
deste magnífico evento. Os exemplos 
de força e superação das mulheres que 
deram seus testemunhos também estão 
dentro de cada uma de nós. O que as fez 
serem exemplos hoje foi a AÇÃO e ATITUDE 
que tiveram. Nunca nos esqueçamos 
disto “, relata  Marilene Rezende, Ag. 
Desenvolvimento Cooperativo.    Os 

diretores da Cooprata Rubens e 
Evaldo também parabenizaram 
as mulheres e disseram estar 
orgulhosos da atitude de todas em 
participarem. “Acreditamos que 
este encontro trouxe grande contribuição 
para vida pessoal, familiar e profissional de 
cada uma,” afirmam Rubens e Evaldo.

  “Obrigado à Cooprata por valorizar e buscar 
coisas novas para nós mulheres”, Edvaine 
Terra Machado Oliveira

“Foi maravilhoso ver que as mulheres são 
guerreiras e estão conquistando cada 
dia seus lugares no mundo dos negócios 
com muita garra e determinação”, Silma 
Fernandes Balieiro Amaral

“Espetáculo as palestras.  Foi excelente ver o 
empreendedorismo feminino.  As mulheres 
estão ganhando espaço e respeito”, Maria 
Beatriz  S. Lima Novais Franco

“Nós mulheres temos sim um lugar de 
destaque, criamos oportunidades e somos 
capazes de incentivar e reinventar para 
sermos valorizadas”, Sonia Nunes Costa

“Estamos vivendo uma pandemia onde se 
faz necessário se reinventar cada vez mais 
para continuarmos atuando no trabalho 

afirmando a força da mulher”, Meiry Lucy 
Pires

“Amei este encontro, trouxe muito 
conhecimento para todas nós”, Cassia Lima 
Souza Macêdo

“Obrigado Cooprata pelo empenho e 
incentivo para que nós mulheres nos 
tornemos cada vez mais fortes,” Valéria 
Luzia Tambellini Oliveira

“Obrigado pela atenção e oportunidade para 
que nós mulheres pudéssemos participar 
desse encontro maravilhoso. Mesmo a 
distância foi muito bom. Até o próximo”, 
Milda Rufina de Andrade Lima

“Mulheres, nós somos tops das tops. 
Parabéns para nós que somos  e seremos 
sempre guerreiras”, Luciene Aparecida 
Cabral de Ávila Vieira



Dia 01
Leandro Gesse Cesar Santineli
Dia 02
Claudio Humberto Assuncao da Silva
Tiago Vilela Santos
Ricardo Andrade e Oliveira Junior
Augusto Jorge Cury
Valmira Silva Nogueira
Naim de Souza Melo
Cesar Augusto Vieira Heitor
Isabella Alves Domingues
Dia 03
Lazara Aparecida Costa Camargo
Adriel dos Santos Elias
Dia 04
Aurelio Jose Santana
Antonio Francisco de Souza 
Rodrigo Souto Nunes
Francisco Assis Mendes
Arlindo Costa Lima
Osmar dos Santos Mota
Rosa Maria Teodoro Varotto Vilela
Dia 05
Augusto Chagas Martins
Otavio Santos Lima
Maria Christina Brant de Carvalho
Dia 06
José Antonio da Silva
Flavia Vilela Resende
Marcio Gleik Garcia Borges
Dia 07
Marcus Vinicius Lima Otavio
Lindolfo Mauricio Araujo Naves Junior
Claudia Carvalho Rezende Franco
Marino Fernandes dos Santos  Filho
Marisa Aparecida Costa Santos Silva
Marco Tulio And. Barbosa
João Batista de Melo
Dia 08
Luciano Silva Franco
Lazaro de Oliveira Macedo Junior
Ismael Pereira da Silva
Michel Severino Borges
Cassia Lima Souza Macedo
Heli Carlos Queiroz Vieira
Dia 09
Edimar Souza Franco
Antonio Sebastião de Almeida
Carlos Nunes de Resende Neto
João Francisco Carlos Franco
Lourival Antônio de Macedo 
Jose Leonício Gomes 
Dia 10
Lourival Alves de Vasconcelos
Guilherme Vicente de Paula
Carlos Antonio de Carvalho
Erotides do Carmo Santos
Luiz Antonio Botelho 
Dia 11
Regina Soares de Sousa Silva
Jose de Souza Tristão
Willian Divino Franco
Paulo Roberto Souza Oliveira

Dia 12
Carlos Antonio Oliveira
Jeverson Andrade Lopes
Fabricio Augusto Jardine
Victor William Contim
Dia 13
Luciano Rodrigues de Rezende
Adenilton Xavier da Silva
Sandra Aparecida Vilela Mendes
Marcio Resende Junqueira
Eduardo Nunes de Freitas
Renato Bernardes Filgueiras
Jose Humberto Alves
Dia 14
Stenio Barcelos Freitas Nunes
Soraya Nunes Mamede Vieira
Marcelo Donizete de Faria
Lideon Campos Silva
Nair Franco Vilela
Aldaiza Vieira Costa
Priscila Nascimento Silva
Alceir da Silva Souza
Divino do Carmo Gomes
Dia 15
Waldemiro da Luz Franco
Antonio Mateus dos Santos
Valeria Luzia Tambellini Oliveira
Donizete Aparecido da Costa
Valdeni da Silva Felix
Jonas Rodrigues Ribeiro
Jorge Alves de Oliveira Junior
Dia 16
Sergio Margulhano
Diva Maria Brant de Carvalho
Aivo Aparecido Tiago 
Jose Donizete Tironi
Raika Resende Borges
Dia 17
José Osvaldo Junqueira Franco
Dia 18
Jose Renato Marques de Barros
Nelson Martins Vieira
Marcilin da Silva de Oliveira
Milton da Mata
Orlando Felisbino Assunção
Carlos Henrique Pádua Alves
Dia 19
Maria Cléa Viana
Antônio Alves de Oliveira
Galdino de Oliveira Lima
Mariza Franco Rezende
Silvio Antonio Pereira da Silva
Nelson Rombola
Dia 2
Alexandre Junqueira Diniz
Baldenir Jose de Freitas
Edson Silva Oliveira
Edmilson de Morais Figueira
Juliano Coelho Miranda Borges
Dia 22
Jose Rosa de Freitas
Joaquim do Carmo Oliveira
Dalmo Pereira Rezende

Dilson Bernardes Marques
Lazaro Costa Santos
Dia 22
Luiz Carlos da Silva Lopes
Natal Alves Lopes
Vicente Carlos Franco Macedo
Lucélio Vitor Lopes Oliveira
Dia 23
João Paulo Silva de Freitas
Jacy Maria Junqueira Franco
Jose da Silva Rosa
Wilmar Oliveira Lima
Dia 24
Moacir Vasconcelos de Menezes
Hamilton Silva Oliveira
Gabriel Diniz Pereira
José Henrique Rezende Vilela
João Batista de Andrade
Elson Silva de Oliveira
Hugo Leonardo da Costa
Juliano de Souza Carvalho
Dia 25
Rodrigo Borges Marques
Antonio Carlos Oliveira de Souza
João Roberto do Carmo
Valdir Batista Camargo Filho
Denerson Monteiro de Moura
Luiz Storte
Elton Divino Silveira Franco
Dia 26
João José Pereira Neto
Humberto Ferreira Neif
Nivalcena Aparecida Vilela
Bruno Barbosa Borges
Dia 27
Helena Delfina Faria
Joel Antonio Ferreira
Omilton Oliveira de Lima
Dia 28
José Donizete Franco
José Patrocinio Amaral da Silva
Roberto Riposati Goncalves 
Dia 29
Dalmar Baeta Lopes
Maercio Inácio Duarte
Euripedes Suares
Paulo Roberto Franqueiro
Valter Petraglia
Dia 30
Silvio Antonio Pereira da Silva
Cássio Aparecido A. Silva 
Viviane Franco Cintra Junqueira
Luiz Duarte
Sinésio Vieira Alves
Degmar Alvina Severino
Vinicius Ferreira Duarte
Cairo Roberto Oliveira Junqueira
Flavio Juscelino Bernardes Pereira
Dia 31
Rosangela Rezende Franco Mendes
Nivaldo Lopes Moreira

ANIVERSARIANTES  - OUTUBRO DE 2020
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    São inúmeras as coisas que nos fazem 
apaixonados pela atividade leiteira, para 
quem gosta e ama o que faz, cada detalhe 
pode se tornar um acontecimento.
O brilho nos olhos de um produtor ao 
ver o nascimento de uma bezerra, a 
esperança que determinado animal seja 
uma boa vaca e o carinho dedicado a uma 
pequena bezerrinha: só quem gosta vai 
entender. A alegria de ver uma vaca bem 
alimentada, ruminando e confortável, nos 
deixam cheios de orgulho. Cada vez que 
nos deparamos com um resfriador cheio, 
podemos visualizar o resultado da nossa 
dedicação. 
   Qualquer erro de manejo ou dieta, a vaca 
nos dá um feedback muito rápido: se errar 
durante o dia, na ordenha da tarde ela já 
responde produzindo menos, o que nos 
permite corrigir o mais breve possível. 
Ver o negócio prosperar, mesmo em 
tempos difíceis, aumenta ainda mais a 
nossa satisfação e o nosso orgulho em ser 
produtor. 

O dom de produzir leite nos faz diferentes 
de quem produz por produzir.
   Trabalhe em algo que lhe dá satisfação, 
com uma vontade inabalável de fazer cada 
dia melhor. Muitos vão chamar de loucura, 
muitos serão negativos, mas não vamos 
dar ouvidos, nosso dom é produzir leite e 
não escutar pessoas negativas. Se você 
tiver o dom, o resto vem por consequência, 
a fazenda de leite é uma empresa, e como 
tal deve gerar lucro e satisfação para o 
proprietário.
     A nossa missão é produzir leite e entregar 
um alimento de qualidade que chegará na 
mesa do consumidor. Para isso, buscamos 
cada dia mais melhorar, dedicar sempre 
mais à atividade e  produzir com amor e 
com dedicação. 

E aí, qual seu dom? 
O leite mexe com você a ponto de te fazer 
sonhar?
Você se imagina produzindo leite daqui a 
10 anos?

        Em um período em que o Brasil enfrentou 
alta de preços nos insumos, ocasionando 
incertezas e grande preocupação aos 
produtores rurais, a Cooprata promoveu 
com sucesso duas grandes feiras 
virtuais neste ano de 2020: a “COOPRATA 
TRIANGULO LEITE” e a “2ª FEIRA DE 
INVERNO COOPRATA”.
  Nesses eventos, associados e clientes 
tiveram as melhores oportunidades de 
negócios o que possibilitou eficiência 
e lucratividade na atividade de leite 
e corte. Isto só foi possível graças ao 
comprometimento da equipe Cooprata. 
Seus colaboradores não mediram esforços 
para que os objetivos fossem alcançados, 
ou seja, que associados e clientes 
realizassem bons negócios, obtendo 
assim, sucesso em suas atividades.
   Nada teria acontecido, nenhum objetivo 
seria alcançado, se não tivesse com afinco 
o envolvimento e comprometimento 
da equipe em todo trabalho realizado.  
“Apostamos nas feiras da Cooprata como 
grande oportunidade do produtor realizar 
com segurança, qualidade e bons preços 
suas compras de insumos, conseguindo 
assim atingir suas expectativas, mesmo 
em um período de mercado aquecido e de 
incertezas, como o que estamos vivendo 
neste ano”, afirma Luciano Teodoro 
Rezende, gestor do Setor de Nutrição 
Animal da Cooprata. 
  Os produtores que se planejaram e 
souberam aproveitar as oportunidades 
criadas pela Cooprata, efetuaram suas 
compras e fizeram excelentes negócios 
e tem hoje insumos com qualidade 
diferenciada adquiridos com preços 
excepcionais. 
- Rações adquiridas no TRIÂNGULO LEITE 
COOPRATA - 60% a 65% mais barato que o 

preço atual de mercado (15/10).
- Rações adquiridas na 2ª FEIRA DE INVERNO 
COOPRATA - 42% a 47% mais barato que o 
preço atual de mercado (15/10).
- TRIÂNGULO LEITE COOPRATA - Venda de 
mais de 105 mil toneladas com faturamento 
de mais de 124 milhões de reais.
- 2ª FEIRA DE INVERNO COOPRATA - 
Venda de mais de 20 mil toneladas com 
faturamento de mais de 25 milhões de 
reais.
   Os preços, a qualidade e a garantia dos 
produtos que são oferecidos aos associados 
e clientes, aliado ao profissionalismo, 
competência e dinamismo de toda a equipe 
tornam as feiras da Cooprata um sucesso 
reconhecido nacionalmente.
    A Cooprata é um exemplo de trabalho 
de cooperação, demonstrando a força do 
cooperativismo para o enfrentamento 
das dificuldades do setor. Somente foi 
possível obter o melhor preço de insumos 
de toda região, em razão de uma série de 
fatores, como: o trabalho incansável da 
equipe em acompanhar as tendências 
do mercado de grãos, a credibilidade da 
empresa junto às instituições financeiras 
o que possibilitou a compra das matérias 
primas, a disponibilidade de espaço físico 
para armazenamento do grande volume 
dessa matéria prima adquirida.  Outros 
fatores essenciais foram a ousadia, o 
comprometimento e o envolvimento da 
equipe, ou seja, um conjunto de fatores 
que faz com que a Cooprata ofereça o 
que há de melhor em termos de preço 
e qualidade. Isso tudo somado ao que 
há de mais importante: a fé em Deus e o 
amor dos colaboradores em seu trabalho, 
desejando e buscando sempre o melhor 
para a realização dos negócios e o sucesso 
dos associados e clientes. 

O dom de
 produzir leiteCooprata Triângulo Leite e 

2ª Feira de Inverno Cooprata

Comprometimento da equipe Cooprata faz toda diferença para 
o sucesso do associado.

Quanto mais cedo descobrir o seu dom,
melhor o universo irá conspirar a seu favor.




