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CENÁRIOS E TENDÊNCIAS DE MERCADO 
EM TEMPOS MUITO INCERTOS.

     ”O dito popular fala que o mercado brasileiro do leite “não 
é para amadores”: oscilações repentinas e inesperadas de 
preços, produção e demanda, importações, exportações, 
CPI (lembram-se?), greve dos caminhoneiros, seca, 
excesso de chuvas e muitos outros “temperos” para acabar 
com a eventual monotonia do setor.
Mas, 2020 vai ser lembrado como um ano marcante, não só 
para o leite brasileiro, mas para todo o mundo! Certamente 
sairemos desta pandemia e da necessária quarentena 
bastante diferentes do que entramos e, no nosso setor, 
com grandes desafios e dúvidas sobre o cenário futuro de 
mercado. Há muitas questões por responder:
·         Qual o impacto da ajuda emergencial do governo (o 
chamado corona “voucher”) no consumo de lácteos?
·         O que pode acontecer com a demanda quando esta 
ajuda acabar?
·         Como evoluirá a produção de leite, com safra do sul 
começando a entrar no mercado, mas milho e soja ainda 
bastante caros para o produtor de leite?
·         Importações: a taxa de câmbio conseguirá frear o leite 
dos nossos hermanos do Mercosul? Mesmo com o forte 
crescimento da produção nos nossos vizinhos (+11% em 
maio deste ano na Argentina, em relação ao mesmo mês 
do ano passado)?”
Este texto foi publicado pelo MilkPoint foi tema de 
discussão em uma live. Uma coisa é certa como bem diz o 
texto, grandes são os desafios e inúmeras são as dúvidas 
sobre o cenário futuro de mercado do leite.

CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 
ABORDA DIFICULDADES DO SETOR

    Em live realizada nesta segunda-feira (6/07), 
a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) 
debateu a cadeia produtiva do leite. Com 
mediação da deputada federal Aline Sleutjes 
(PSL-PR) e participação dos produtores: 
Rafael Herman (RS); Anselmo Pivatto (PR); 
Gislaine Dracena (SP); Airton Gottem (RS); 
Paulo Cruz Martins Junqueira (MG) e Thiago 
Rodrigues (GO) foram tratados assuntos 
relacionados à situação de cada estado em 
relação a produção de leite, bem como a 
possibilidade de propor um plano de apoio ao 
setor.
                  Atualmente a cadeia produtiva 
do leite conta com mais de um milhão de 
estabelecimentos produtores, desde o 
agricultor familiar, passando por pequenos, 
médios e grandes produtores. A produção de 
leite conta ainda com 20 milhões de pessoas 
vivendo desta cadeia produtiva, fazendo do 
Brasil o 3° maior produtor de leite do mundo.
                  Mas ainda assim, a cadeia leiteira vem 
enfrentando sérias dificuldades por conta dos 
altos custos na produção em consonância 
com a falta de políticas públicas que atendam 
o segmento, conforme destaca a deputada 
federal, membro da FPA, Aline Sleutjes, ao 
afirmar que tais problemas “têm gerado 
cada vez mais uma inviabilidade na atividade 
leiteira”. Segundo a deputada, “tal situação 
coloca em risco o sustento de milhares de 
produtores e o fornecimento de um produto 
de tamanha importância na alimentação dos 
brasileiros”.
                  Gislaine Dracena relatou a dificuldade 
em produzir com qualidade e eficiência 
dentro de uma cadeia onde a produção é 
extremamente cara. “Eu vejo que uma das 

coisas que poderiam estar ajudando os 
pequenos produtores a estar fomentando a 
sua produção é a utilização das cooperativas”, 
sugeriu Gislaine.
                  Já Anselmo Pivatto ressaltou que 
“no Paraná os produtores familiares precisam 
de mais eficiência na instabilidade dos preços 
e custo de produção mais barato”, enquanto 
Rafael Herman destacou que o produtor rural 
do Rio Grande do Sul enfrenta a dificuldade 
com custo de produção, problemas com a 
seca e a necessidade de políticas públicas de 
incentivo.
                  Para Herman “a inexistência destas 
ações é o principal gargalo, precisamos delas 
para normalizar a cadeia”. De Minas Gerais, 
Paulo Cruz ressaltou a importância de políticas 
públicas no setor: “precisamos de linhas de 
créditos, energia de qualidade, estradas e 
menores taxas de juros na produção”.
                  Representando os produtores do 
estado de Goiás, Thiago Rodrigues enfatizou 
que a forma de comercialização do leite tem 
que mudar. “Não existe uma comercialização 
mais desumana ou escrava que a nossa, você 
entrega o leite e recebe 25 dias depois sem 
saber o preço”, criticou Thiago dizendo ainda 
que “temos que tentar mudar isso”.
                  Por fim, Airton Gottem, do Rio Grande 
do Sul, falou sobre a importância de soluções 
rápidas para equilibrar a cadeia leiteira. “Temos 
que tirar a burocracia para fazer a máquina 
funcionar e beneficiar todos os produtores.”t
A live com o debate completo está disponível 
no canal do Youtube da Frente Parlamentar da 
Agropecuária.
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SISTEMA DE PLANTIO MECANIZADO DE TIFTON 
NA FAZENDA “AREIAS DE BAIXO”

   A renovação ou reforma de pastagens 
é uma prática necessária na atividade 
pecuária, seja para reabilitar pastagens 
degradadas ou para substituir forrageiras 
antigas por cultivares mais modernas, 
mais produtivas, de melhor qualidade ou 
mais adaptadas ao ambiente.
            O plantio do pasto por sementes 
é mais simples e prático do que o plantio 
por mudas, razão pela qual a produção 
de sementes é um dos critérios mais 
importantes no melhoramento genético 
de plantas forrageiras. Entretanto, para 
forrageiras que não produzem sementes 
viáveis, o plantio por mudas é a única 
alternativa.
            Na busca por facilitar o processo 
de plantio de mudas, no dia 26 de junho 
os diretores da Cooprata Rubens e 
Leandro, juntamente com o agrônomo 

Valmir estiveram na fazenda do associado 
Teotônio Paula Duarte e acompanharam 
uma demonstração do plantio de Tifton 
mecanizado, parceria Cooprata e o Viveiro 
de Mudas. 
            Porque a escolha pelo tifton? Porque é 
altamente produtivo. Porem, as forrageiras 
propagadas exclusivamente por mudas 
sempre tiveram sua adoção limitada pelo 
alto custo e baixo rendimento operacional 
dos métodos tradicionais de plantio.
Com este novo sistema de plantio 
mecanizado desenvolvido pelo Viveiro 
de Mudas o processo ficou mais ágil, 
mais barato, tornando ainda mais viável a 
implantação de pastagens com plantio de 
mudas.
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 Parabéns! Que possam ter muitos 
anos de vida, abençoados e felizes, 
e que os dias futuros sejam todos de 
harmonia, paz e desejos realizados. 
Que conquistas e vitórias, sejam 
constantes em seus dias. 
Feliz Aniversário!

 Que vocês celebrem essa data por 
muitos anos, e que nunca lhes faltem 
paz no coração, amor na vida, sorrisos 
nos lábios e companhias maravilhosas. 
Que Deus cubra de luz a estrada da vida 
de vocês, e que ela seja longa e muito 
feliz. 
Parabéns e muitas felicidades!

Chegar aos seis anos de casados, 19 de Julho, e completar Bodas de 
Açúcar ou Perfume é motivo para celebrar. Uma data doce e perfumada. 
Uma família linda e admirável, assim é a família de Diego Carvalho 
Dorneles e Cintia Santos Dorneles juntamente com os três filhinhos 
lindos e encantadores Benício de 5 aninhos, Bernardo, 4 aninhos e Berilo, 
2 aninhos. Que o perfume do amor e a doçura da vida sejam constantes 
na vida de vocês. Que vocês celebrem o amor a cada novo dia. Parabéns 
à família. Cíntia é coordenadora da Comunidade Bela Cruz.

No dia 24 de agosto será o dia celebrar a vida deste garoitnho fofo, o Lorenzo, 4 aninhos, 
filho da Lais Rodrigues Fagundes e do Samuel, netinho da Rosangela e do Donizete 
Fagundes, família linda. Feliz Aniversário Lorenzo, que seu anjinho da guarda proteja 
todos os seus passinhos.

No dia 18 de agosto esta fofurinha, Helena vai completar 6 aninhos. Helena é a alegria 
da casa, não para um segundo sequer. É extremamente amorosa e enche de dengo o 
papai Douglas Rodrigues Fagundes(coordenador do Bom Jardim), a mamãe Luanda e 
os vovós Donizete e Rosangela. Parabéns Helinha, papai do céu abençoe você sempre. 

Robsoney Ferreira Vilela
Conselheiro Administrativo

18 de Julho de 2020

Luciano Franco Mendes
17 de Julho de 2020

Adélia Maria dos Santos Borges
Conselheira fiscal

09 de Julho de 2020

Diego de Moura Vilela
05 de Agosto de 2020

Isaura Souza Vilela
Conselheira Fiscal

25 de Agosto de 2020

Elisabeth da Silva Mendes
11 de Julho de 2020
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   É preciso evoluir na gestão financeira da 
propriedade rural produtora de leite; de 
modo urgente começando pelo quanto você 
gasta para produzir um litro de leite em sua 
propriedade.
     A falta de uma correta avaliação das 
finanças da propriedade tem levado inúmeros 
produtores a desistir da atividade, sem 
nem antes tentar entender melhor como 
funciona este negócio. Os custos de produção 
raramente são avaliados em seus devidos 
centros de custos com as corretas alocações, 
por consequência, as análises são bastante 
empíricas, ou seja, baseada em experiências, 
levando a graves erros e muitas vezes 
inviabilizando o “negócio leite”.

Como se avalia se uma propriedade leiteira 
precisa de gestão?
     Basta fazer a pergunta: Quanto você 
gasta para produzir um litro de leite em sua 
propriedade? Se não souber responder, é 
sinal de que precisa investir em gestão. O 
preço pago pelo litro de leite ao produtor é 
determinado pelo mercado. O que está na 
mão do produtor é o controle do custo de 
produção. O maior problema encontrado nas 
propriedades é a falta de gestão e controle 
de custos. Para aumentar sua lucratividade, é 
preciso saber quanto se gasta para produzir o 
leite e planejar ações para reduzir esse custo.

 Essa equação é bem simples e serve para 
qualquer negócio sobreviver e possui apenas 
três variáveis.
DICA 3: Investimentos não devem ser feitos 
sem uma criteriosa avaliação.
     Esta análise deve levar em consideração 
inicialmente o nível de importância dos 
investimentos, sendo classificados em: 
urgente, curto prazo, médio prazo e longo 
prazo. Após, se calcula os ganhos com o 
investimento e o payback (tempo de retorno 
de um investimento). Após esta criteriosa 
avaliação você terá uma correta tomada de 
decisão.
     DICA 4: Elabore o orçamento anual de sua 
pecuária leiteira.
     Lá pelo mês de setembro, inicie a elaboração 
de orçamento anual, ou seja, desenhe o 
cenário financeiro para o próximo ano, mês 
a mês. Quando você já tem um histórico de 
despesas e receitas por centro de custo vai 
ser uma ótima oportunidade de avaliar se 
existe alguma brecha para melhorar ou reduzir 
algum custo no item. Avalie os diversos índices 
zootécnicos da propriedade e coloque metas 
realistas de melhoria onde for possível.

     O preço do leite, este sim é desafiador, 
minha sugestão é buscar informações 
com especialistas ou o próprio laticínio. O 
importante é você ter o seu custo de produção 
por litro de leite. Pode também pegar o 
preço de leite que você recebeu nos últimos 
12 meses. Lembre-se também da receita 
com vendas de animais. Faça uma lista dos 
investimentos e dos seus valores. Com todo 
este material pronto, você terá em mãos o que 
eu chamo de “Bíblia”, ou seja, só será aprovado 
o orçamento se for lucrativo e, após aprovado, 
quando virar o ano é colocar em prática!
     DICA 5: Faça uma análise do orçamento a 
cada período
Compare periodicamente o orçamento 
projetado com o resultado real, mês a mês, 
para que assim haja tempo de fazer os devidos 
ajustes ao longo do ano.
     Parabéns amigo produtor, fazendo a lição 
de casa você terá uma empresa rural que 
irá produzir leite com um sistema de gestão 
profissional e vai poder dizer se leite é ou não 
um bom negócio. Sucesso nessa nova etapa!
Texto extraído do artigo publicado na Revista 
Leite & Queijo

 A PRINCIPAL TRANSFORMAÇÃO É:
PROPRIEDADE RURAL EM EMPRESA RURAL
Quando o produtor decide transformar sua 
propriedade rural em uma empresa rural, a 
gestão financeira se inicia, e a propriedade 
passa a ter dados confiáveis para a tomada de 
decisão mais assertiva. Ocorre neste momento 
uma mudança de atitude, uma alteração na 
forma de pensar e agir dentro da propriedade, 
onde todos devem estar envolvidos.
DICA 1: Procure um profissional experiente 
nesta área.
Depois de estar implantada a gestão 
financeira da propriedade, a rotina fica 
mais fácil. Este é um assunto que requer 
experiência e profissionalismo. A coleta de 

dados confiáveis, estabelecimento de metas, 
análise criteriosa destes dados para tomada 
de decisão, orçamento anual bem elaborado, 
passam a ser rotinas da atividade rural.
DICA 2: Fluxo de caixa
     Resultados contábeis não servem para 
avaliar o resultado financeiro da pecuária de 
leite. Por exemplo: obviamente, nos meses 
que estamos produzindo silagem as despesas 
são maiores, dando a ideia de que a atividade 
está com prejuízo. Por isso, o correto é levar 
esta silagem a um estoque com valor definido 
em R$ por kg/tonelada e então dar baixa 
mês a mês do consumo da silagem, com 
consequência baixa deste estoque.

DESCOMPLICANDO A GESTÃO DA 
PROPRIEDADE DE 

PECUÁRIA LEITEIRA



COOPRATA LANÇA BEBIDA LÁCTEA 
COM POLPA DE MORANGO
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   Atendendo a solicitações da sociedade 
cooperativista, a Cooprata, após realizar 
pesquisas de mercado, avaliar todas as 
possibilidades e apresentar na Assembleia 
Geral Extraordinária onde teve aprovação 
unanime da sociedade, deu início ao novo 
projeto de ampliação  do mix de produtos 
RÁDIO e neste mês de junho lançou a primeira 
Bebida Láctea com Polpa de fruta sabor 
Morango.
   A bebida é perfeita porque além de ser 
deliciosa é leve e nutritiva, possui importantes 
nutrientes, como cálcio e proteínas e sua 
matéria prima principal, o leite, é de excelente 
qualidade com aspecto e sabor indiscutível.
     O investimento e produção da nova linha 
dos produtos RÁDIO estão sendo de forma 
gradativa. Os produtos Rádio a serem 
lançados na 1ª fase do projeto são:
  Linha de bebidas lácteas fermentadas: 

Morango, Coco e Salada de Frutas;
 Linha de requeijões: Requeijão cremoso 
tradicional e requeijão cremoso light;
  Linha de queijos frescos: Minas frescal e 
Ricota fresca;
   Linha de queijos semi-duros: Minas padrão, 
Queijo prato, Minas meia cura;
    Linha de queijos duros: Parmesão;
  Linha de queijos de massa filada e Pizza 
Cheese: Mussarela e Provolone;
    Linha de queijo coalho: queijo coalho;
    Linha de iogurtes;
 A necessidade de inovar surgiu, entre 
outros fatores, como decorrência do 
dinamismo do mercado, composto por um 
complexo conjunto de fatores de ordem 
econômica, social e tecnológica alem de 
que a diversidade de negócios é essencial 

para a sustentabilidade e fortalecimento da 
Cooperativa e de seus associados.
   Tecnologia inovadora e um rigoroso controle 
de qualidade estão sendo aplicadas na 
reestruturação da Indústria de Laticínios da 
Cooprata para que consigamos atender nossa 
principal diretriz: Produtos de qualidade e 
custo benefício.
Fermentos italianos serão utilizados na 
produção de queijos e requeijões e fermento 
Dinamarquês na produção de bebida láctea e 
iogurte, todos já testados e aprovados.
  A excelente aceitação da Bebida Láctea 
sabor morango, que utiliza tecnologia 
Dinamarquesa no processo de fermentação 
é um exemplo de que estamos no caminho 
certo.
   
A Bebida láctea Rádio sabor morango, 

produto natural, sem conservantes e sem 
amido, é elaborada da mais pura matéria 
prima: o Leite Rádio da Cooprata. Tecnologia 
inovadora de engenharia química e de 
alimento é utilizada no processo de produção 
da bebida láctea que garante a qualidade. 
Fermentação láctea com a utilização de 
fermento de tecnologia Dinamarquesa com 
polpa de fruta natural e sem conservantes 
mantidas em refrigeração à 4ºC garantindo 
o melhor para o nosso produto. Dessa forma 
temos um produto encorpado muito similar 
ao tradicional iogurte a custo acessível, com 
padrão máximo de qualidade e polpa de frutas 
muito bem selecionadas.
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   Pra começo de conversa, por que secamos 
as vacas? Já pensou nisso? Por que são
dois meses de período seco? Por que não 3 
meses ou 15 dias? Bom, dois meses é o
período necessário para que o úbere 
dessas vacas seja recuperado. E por que 
é tão importante? Trata-se de limpar e 
refazer todo o tecido que passou por uma 
longa lactação, na qual sofreu todo tipo 
de ataque, seja de bactérias, de manejo, 
de vácuo da ordenhadeira e da própria 
produção de leite que exige bastante 
do animal comoum todo. Mesmo que 
tratemos nossas vacas como princesas, 
há um desgaste natural nesse processo. 
Lembre-se que vacas com DEL maior 
(período de serviço) tendem a ter CCS 
mais alta. Portanto, esse período é crucial 
para a próxima lactação. Além do úbere, 
precisamos lembrar que o feto, aos 7 
meses de gestação, está com pouco
mais de 40% do seu tamanho total. Ou seja, 
em apenas 2 meses, as vacas ainda vão
formar 60% do feto.
 Se você prima por uma bezerra de qualidade, 
que nasça maior, mais resistente e com
melhor capacidade de absorver anticorpos 
do colostro, isso é mandatório: dê o
máximo de conforto para a mãe! Além 
disso, é nesse período que as células
produtoras de leite (nosso ouro) serão 

formadas e você há de concordar que 
“quanto mais células mais leite!” Certo? 
Começa a fazer sentido? Quanto mais 
damos condições para que as vacas 
descansem, comam adequadamente ou 
fiquem fora deestresse, mais energia 
elas conseguem direcionar para o feto 
e o úbere em recuperação. Como já 
comentei em alguns artigos, estresse 
não é apenas estresse térmico. Portanto 
todo o cuidado com manejo, alimentação 
adequada, quantidade de animais por lote, 
conforto de maneira geral são decisivos. 
Além de tudo isso, temos que lembrar 
que essas vacas estão com a imunidade 
naturalmente baixa conforme o parto 
se aproxima (especialmente 3 semanas 
antes e 3 semanas depois). Portanto, se 
você quer partos com menos problemas 
provavelmente terá que pensar seriamente 
no conforto desses animais. Lembre-se 
que retenção de placenta, infecção uterina 
e mastite estão diretamente ligadas 
ao sistema imune e outros distúrbios 
metabólicos como hipocalcemia, cetose e 
deslocamento de abomaso &quot;vêm de 
brinde&quot; se errarmos nesse período.    

TEXTO - POR HAYLA FERNANDES
(Matéria na íntegra, site MilkPoint)

POR QUE DAR CONFORTO ÀS 
VACAS SECAS, 

NO PRÉ-PARTO?
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ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE 
PRATA ESTÁ SENDO PAVIMENTADO

   Em 2019 o deputado Luiz Humberto 
Carneiro indicou emenda parlamentar 
para realização de asfaltamento de 
algumas vias municipais de nossa 
cidade. Em setembro/19 o deputado 
esteve na Cooprata e participou da 
reunião do Comitê Educativo onde ouviu 
atentamente a reivindicação do Comitê 
da necessidade de pavimentar a rua de 
acesso ao Distrito Industrial e tambem ao 
Laticínio e Indústria de Nutrição Animal 
da Cooprata. Na oportunidade, visitou a 
Indústria de Nutrição e ouviu atentamente 
a solicitação dos colaboradores que 
junto com a comunidade vizinha enfrenta 
intensa nuvem de poeira no dia a dia. 

Embora a Cooprata tentasse amenizar 
o problema aguando a rua, isto não era 
suficiente. Graças o apoio do deputado, 
neste inicio do mês de junho, a obra deu 
inicio via Prefeitura Municipal de Prata/
MG. A pavimentação trará mais segurança 
e conforto a todos os moradores daquela 
região e também aos colaboradores do 
Laticínio e Indústria de Nutrição Animal da 
Cooprata.
Deputado Luiz Humberto, diretor 
Leandro Assunção, gerente geral Rogério 
Bernardes, prefeito Dr. Anuar A. Amui, 
Christian Rufino, assessor do deputado.



Dia 01
Joel Alves Camargos
Dia 02
Cesar Junqueira Reis
Enio Vilela Assumpção
Jose Sebastião da Silva
Cleidivaldo Rezende Oliveira
Israel Alves de Sousa
Dia 03
Vanessa Barcelos Nunes Franco
Lucas Moraes Guimarães
Marcos Moraes Guimarães
Roberto de Gouveia
Daniel Marques Teodoro
Carlos Antonio Cardoso
Antonio Teodoro de Rezende
Bianca Junqueira Ribeiro
Marcos Oliveira Duarte
João Batista Lopes de Oliveira
Lays Helena Paes e Silva Dolivet
Dia 04
Victor Terra Freitas
Célia Lucas de Sousa Inácio
José de Freitas Gonçalves
Dia 05
Rogerio Vieira
Marcelo Vilela Caivano
Márcia Helena Cardoso Pereira
Mario Lucio de Freitas
Donivaldo José da Silva
Ricardo Santos Lima
Aramizio de Novaes Alves
Ambrosina Faria da Silva
Charles Drake Guim Gonçalves
Elias Queiroz Vieira Neto
Diego de Moura Vilela
Dia 06
Renata Costa Camargo
Marica Oliveira Duarte
João Batista Paula Ferreira
Leonardo Machado Guimarães
Dia 07
Douglas Vieira Da Silva
Cássio Mendes de Alcântara
Betânia Oliveira Rufino
Ricardo dos Santos
Eleusa Maria Oliveira Barcelos Costa
Francismar Carlos de Oliveira
Jose de Freitas Oliveira
Anuar Arantes Amui
Dia 08
Carlos Alves da Silveira
Tiago Runior Morais
Fernando Silva Bernardes
Dia 09
Vera Lucia da Silva Maciel
Job Amaral Macedo
Waldemar da Costa Garcia

Carlos Alberto Nicolau
Stefanny Davi Rodrigues
Maria das Dores Novais Pádua
Dia 10
Marcelo Nunes Pacheco
Leandro Junqueira Ribeiro
Joana Darc De Morais Sousa
João Lucas Andrade Moura
Dia 11
Nivaldo Angelo Ferreira Bento
Fabricio Franco Vilela
Helton de Macedo Barcelos
Cássio Oliveira Rezende
Israel Pereira da Silva
Dia 12
Gilmar José dos Prazeres
Jose Abel da Rocha Catuta
Ilias Antonio de Oliveira
Genebaldo Alves Ferreira
Sirlene Vieira Alves
Dia 13
Fabiano Andrade Lima
Adrião Rodrigues Lima Neto
Fagundes Queiroz Alves
Valter Vieira Lopes
Dia 14
Hugo Teodoro Filho
Ricardo Domingues de Gouveia
Dia 15
Henrique Vilela de Oliveira
Raquenia Abadia Vilela Franco
Renato Pinheiro
Dia 16
Selmo Gonçalves Cabral
Olerizia Quirina de Miranda
Waldevane Guimaraes Ribeiro
Gleibio Martins Borges
Rafael Santos Ferreira Morais
Stenio Gomes do Amaral
Gerson Gomes Mamede
Dia 17
Geraldo da Costa e Silva
Wallison Carvalho Silva
Antonio Lazaro De Souza
Felipe Miguel Roncaratti Curi
Divina Maria Ferreira Cezario
Dia 18
Roberval Junqueira Franco
Sebastião Carlos Alves
Lucimar Francisco Souza Ferreira
Dia 19
José Ricardo Pereira
Joelma Siqueira da Silva Tavares
João Batista Silva Oliveira
Paulo Roberto Andrade Cunha
Marcelo Pinheiro
Dia 21
Valcira Aparecida Duarte Gonçalves

Elzo Jose Silveira Franco
Raimundo Oliveira Bilio
Dia 22
Azarias Junqueira Franco Neto
Adalberto Luiz Vieira da Costa
Alceu da Costa Garcia
Everton Vieira Vilela
Manoel Carneiro Neto
Dia 23
Vinicius Ferreira Franco
Willian Chaves Cunha
João Roberto Do Carmo Bento
Roselene Alves Vilela
Edesio Arantes Paixão
Idalba Riposati Gonçalves
Claiton de Moura Guimarães
Juvenal Pinto da Rocha
Wilmar Alves Lima
Dia 24
Vanderley Vieira Lopes
Reolando Paim de Jesus
João Pereira de Gouveia
Jose Maercio Pereira
Edson da Cunha e Oliveira
Elzo Divino Ferreira Cezario
Dia 25
Isaura Souza Vilela
Tatyane Spada de Vito Meirelles
Igor Silva Teodoro
Dia 26
Manoela Maria de Souza
José Mendes da Silva
Maria Aparecida Freitas de Oliveira
Jaqueline Almeida da Silva
Dia 27
Lione Ferreira Morais
Manoel Rezende Junqueira Junior
Diogo Alves Oliveira
Alex Guimaraes Barbosa
Edson Vilela Oliveira
Jose Feliciano Sobrinho
Valdeli Divino Moraes Franco
Dia 28
Adalberto Rodrigues Oliveira
Nivaldo Geraldo Garcia Oliveira
Dia 29
Vicente Clemente da Silveira
Nalva Antonia Santos Souto
Renes De Oliveira Silva
Dia 30
Luis Antonio Zago de Freitas
Esmeria Mendes Pereira Siqueira
Sandra Aparecida Penariol Duarte
Roberval Luiz da Silva
Cassiano Ferreira de Oliveira
Dia 31
Maristela de Carvalho Silveira Costa
Leandro Silva Mamede

Dia 01
Adriano dos Reis Fernandes 
Ramires Vasconcelos de Freitas
Mauricio Henrique da Costa
Dia 02
Laurence Dantas Pereira Franco
Geraldo Vieira Mendes
Luciano Barbosa de Souza
Valter Batista Xavier Filho
Dia 03
Nilson da Silva Figueira
Mauro Jose da Silva Rezende
Jayme Guimaraes 
Ivan Mendonça da Silva
Assunciene Felisbino Silvero Duarte
Dia 04
Hebert Valerio Filho
Maria Paula Arantes Macedo Silva
Renato Alves Andrade
Rui de Moraes
Dia 05
Raul Duarte Andrade Borges
Apoena Carlos Franco
Joaquim Fagundes Costa
Fábio Mendes Guimaraes
Rivael Camargos Mendes
Denival Souza Vinhais
Cenir de Oliveira Freitas
Ezio Silva Costa
Ivan Felisbino Camargos
Valdir Bento Dutra
Dia 06
Eva Aparecida Gomes Campo
Tiago Alves Camargos
Mauro Sergio Silva
Dia 07
Omar Vilela Rezende
Joaquim Souza Vilela
Romes Antonio da Silva Pereira 
Junior
Adson Oliveira Novais 
Divoene Alves Oliveira
Wilson Vasconcelos
Dia 08
João Batista de Souza Silveira
Tiago Assunção Junqueira
Sebastião Souza Franco
Diogo Monteiro Duarte
Alexandre Oliveira da Silva
Dia 09
Adélia Maria dos Santos Borges
Rogerio Valadão Soares de Oliveira
Dia 10
Murilo Franco Assunção
Alexandre Vasconcelos Domingues
Gilberto Ferreira Nunes
Fabrícia Andrade Lima
Euridio Ferreira Borges

Mauri Abud Wohnrath
Vinicius Vasconcelos Domingues
Dia 11
Honorio Jose Fagundes Oliveira
Josiane Aparecida de Freitas
Adilson Gomes de Souza
Roberto Pio da Silva
Elisabeth da Silva Souza Mendes
Lourdes Moraes Souza
Reginaldo Andrade Cunha
Reinaldo Vilela Reis
Claudio Roberto Souza L. Novais
Dia 12
Rodolfo de Camargos Cunha
Celso Donizete Santos Oliveira
Wandir de Almeida
Waldomiro Emidio de Freitas
Marina Cassiano Pires
Sergio Naves Rodrigues da Cunha
Marcelo Aparecido Moro
João Nabor Ferreira
João Nabor Guimaraes Franco
Dia 13
Maria Izabel Resende Andrade
Almiro Candido de Andrade
Dia 14
Creone Andrade Rufino
Roberto Gouveia Tannus
Célia Marta Silva dos Reis
Dia 15
Guilherme Chaves Cunha
Marley Oliveira Marques
Denizon Souza Vinhais
Zaire da Silva Blanco
Sebastião Ferreira Diniz
Dia 16
Anderson de Faria Pereira
Carmo Donizete Gomes Campos
Ilka Cancado Oliveira
Vinicius Alves Martins
Dia 17
Luciano Franco Mendes
Cesar Vieira Alves
Dia 18
Carivaldo Alexandre Freitas 
Wendel Costa Pereira
Robsoney Ferreira Vilela
Roseli Nascimento
Rodrigo Novaes Rezende
Giselle Faria dos Prazeres
Walmir Vilela Pires 
Dia 19
Cledson Siqueira 
Leandro Silva Maia
Leonardo Vilela Goncalves
Ricardo Junqueira Alves
Dia 20
Raul Antonio Franco de Queiroz

João Batista Mendes da Cruz
Jose Oliveira Nunes Rodrigues
Luiz Carlos Junqueira Nogueira
Sétimo Boscolo Neto
Osvaldo Arvelino de Oliveira
Dia 21
Jose Olimpio da Silva
Gender Carneiro de Oliveira
Rui Terra Junior
Mario Zan Vilela
Dia 22
Wanderson Gomes
Antonio Adão de Souza
Rosa Maria Maluf Nery
Dia 23
Sebastião Jose Elias
Dalziria Pereira Felisbino
Jose Guido Chaves de Almeida
João Luiz Oliveira Finotti
Paulo Roberto de Souza
Valto Oliveira da Silva
Jose Crisostomo de Toledo Filho
Glauco Rezende Cunha
Dia 24
Jonas Antonio Franco Ferreira
Marco Tulio Macedo Souza
Henrique Viana Moreira
Dia 25
Marcelo de Paula e Silva
Agnaldo Vieira Dias Neto
Luciene Santana Romão
Rosangela Beatriz Souza Zanata
Dia 26
Helvio Alves Vieira
Dia 27
Gilberto Jacinto Rezende Junior
Brauwer de Faria Junior
Mozart Ferreira de Moura
Lardilon Alves Lopes
Waldir de Freitas Borges Filho
Gabriel Santos Oliveira
Ricardo Vieira de Andrade
Dia 28
Aguimar Jose Goncalves
Fernando Matias Queiroz Junior
Presley Oliveira Gomes
Vitor Sergio de Andrade Acedo
Ronivon Divino Lemes Alves 
Dia 29
Paulo Vitor Macedo Rossi
Joventino Antonio Custodio
Dia 30
Luiz Humberto da Costa
Cássio Ferreira Borges
Ildeu Lopes Resende
Carlos Eduardo Cunha Salum
Dia 31
Luis Augusto Espíndula Ribeiro
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