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 Já dizia a canção de Raul Seixas: “Sonho que 
se sonha só é só um sonho, mas, sonho que se 
sonha junto é realidade”.
Assim é a Cooprata, uma realidade, graças ao 
sonho e a coragem de um grupo de produtores 
que em 1965 encontraram no cooperativismo 
a força da união para superar as dificuldades 
dos produtores de leite.
A participação e a confiança dos cooperados 
no dia-a-dia é o que dá sentido à existência 
da Cooprata, uma cooperativa eficiente que 
é orgulho para todos e que tem, na melhoria 
da condição socioeconômico dos associados, 
um objetivo constante da sua administração.
Por isso, cooperados, conselhos, comitê 
educativo, colaboradores e todos os 
envolvidos no sistema são merecedores dos 
parabéns por mais este aniversário e pelos 
bons resultados conquistados pela Cooprata 
ao longo dessas cinco décadas.

FORÇA E SOLIDEZ – A Cooprata tem na 
união e no trabalho um dos motivos que 
impulsionam o desenvolvimento do município 
resultando benefícios para milhares de 

famílias. Organizada e forte, coloca toda a sua 
estrutura em benefício dos seus cooperados 
e ao final de cada exercício os resultados 
positivos consolidam o grande trabalho 
promovido com o objetivo do fortalecimento 
do cooperativismo, do aumento da renda e da 
qualidade de vida da família cooperativista.

AGREGAÇÃO DE VALOR – Para consolidar 
sua presença no mercado e agregar mais 
valor à produção dos seus cooperados, a 
Cooprata está realizando investimentos na 
fábrica de laticínios para criação de novos 
produtos RÁDIO, alem do valor agregado ao 
novo visual da MANTEIGA E DOCE DE LEITE 
que graças a tradição e qualidade, aumentou 
consideravelmente as vendas com grande 
aceitação no mercado. Produtos RÁDIO são 
sinônimos de qualidade para os consumidores 
brasileiros.
 Supermercado, Loja Agropecuária e Polo 
Industrial seguem inovando, pois o mercado 
está em constante mudança e o consumidor 
cada vez mais exigente.
Cooprata!!! um orgulho ver que o sonho se 
transformou numa bela realidade.

 Sonho dos 22 produtores rurais, materializado em 21 de fevereiro de 1965 é hoje uma realidade 
para Prata e além fronteiras.

 Missa em Ação de Graças marca os 55 anos da Cooprata

COOPRATA: 55 ANOS 
DE LUTAS E CONQUISTAS 

   Realizou-se no dia 28 de fevereiro de 2020 na sede do 
Jatobá Country Clube, a Assembléia Geral Ordinária da 
Cooprata. O Sr. Presidente Rubens do Carmo abriu a sessão.    
Sr. Lúcio Alves Arantes, apresentou os resultados do ano 
de 2019 detalhadamente e na sequência,  apresentou o 
relatório da diretoria, contendo dentre outras informações 
sobre a produção, faturamento e os planos e metas para o 
ano de 2020. Para dirigir os trabalhos de votação do item I 
e a escolha recaiu sobre o Sr. Gelder Donizete Moura Vieira, 
que solicitou a presença do Sr. João Batista de Queiroz 
para secretaria-lo.
  Logo após a aprovação das contas, os membros retornaram 
à mesa e o Sr. Presidente colocou em discussão o item II 
do Edital de Convocação: destinação das sobras apuradas. 
Após os debates e votações, foi aprovado que as sobras 
sejam distribuídas aos associados pela maioria. Em 
sequencia também foi votado e aprovado que os associados 
que tiverem parcelamento de débitos para com a Cooprata 
terão suas sobras destinadas ao abatimento do saldo 
devedor nas últimas parcelas (podendo ser alterado para 
as primeiras parcelas desde que solicitado pelo associado 
antes do fechamento do mês de março), dos débitos do 
mês, débitos parcelados, débitos reparcelados, inclusive 
aqueles com vencimento futuro, seja no conta-corrente, 
boletos cheques etc. A cooperativa irá lançar as sobras na 
conta corrente dos associados no mês de março de 2020, 
que será pago no dia 20. 
Foram eleitos para o Conselho Fiscal 2020:
EFETIVOS
Adimilson Jesus da Silva
Bruno Barbosa Borges
Luiz Ricardo Carvalho Vilela
SUPLENTES
Isaura Souza Vilela
Luciene Aparecida Cabral de Ávila Vieira
Adélia Maria dos Santos Borges

ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA
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   Esta gatinha é a Camila, filha de Ricardo dos Santos(associado) e Leide. No dia 01 de 
março Camila completou 12 anos.  Que Deus em sua infinita bondade lhe dê tudo de bom. 
Que você tenha muita alegria, paz, saúde e felicidade. 

Feliz aniversário! Parabéns!

   Parabéns, que possam ter muitos anos de vida, abençoados e felizes, e que os dias futuros sejam de harmonia, 
paz e desejos realizados.
  Aproveitem todos os momentos da vida sob as bênçãos de Deus para serem felizes, pois eles são únicos. 
Parabéns hoje, felicidades sempre.

 Parabéns aos mais recentes pais Hugo Vilela dos Reis Neto (coordenador da comunidade 
da Prata) e Ana Paula Vilela Mendes que viram seu amor gerar um fruto que trará 
muita felicidade à família. Tenham certeza que a chegada do lindo e doce Benício no 
dia 08 de janeiro é um presente de Deus, um anjo dado por Ele para iluminar a vida de 
vocês. Que o bem, a paz e a Bênção de Deus esteja sobre ele todos os dias da sua vida. 

   José Victor, esse bebê lindo chegou de mansinho e mudou a vida de 
toda família e no dia 14 de fevereiro ele completou um aninho.
  Amor incondicional que passou a ser a razão de viver da mamãe Istella 
Silva Costa e do papai Victor Hugo Alves G. Teixeira.  Vovô José Zacarias 
e Vovó Isabel Cristina não se cabem de tanta felicidade com a chegada 
do primeiro netinho.
  Que papai do céu continue abençoando e protegendo 
o José Victor por toda sua vida, que tenha um futuro de 
muita alegria e que cresça em graça e sabedoria de Deus. 

   Sr. Hildebrando e dona Policena, vocês são a prova de que o amor não se esgota 
com o tempo, ele se multiplica com o passar dos anos. Através do amor se 
uniram em 28/02/1960 em Monjolinho, construíram uma família e formaram um 
lar abençoado, seis filhos, dez netos e três bisnetos. Lutaram juntos em busca de 
melhores dias para todos e agora é hora de comemorarem as bodas de diamante. 
Que Deus continue abençoando o amor de vocês e toda família. Parabéns! 
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Vonivon Aparecido Lemes Alves
Coodernador Comunidade Três Barras

Adimilson Jesus da Silva 
Conselheiro Fiscal

Alexandre Mendes Amui
Conselheiro Administrativo

FAMÍLIA COOPRATA

BOLSA ESTUDO COOPRATA
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 Com muita alegria recebemos o casal de associados Gilmar Luiz Moura Vinhais  e Luciene Santana Romão, 
região da Pramonte que vieram até a Cooprata agradecer a bolsa de estudos que sua filha recebeu da Cooprata. 
Esta bolsa, segundo Luciene, foi de grande importancia para que a filha concluísse o curso de Odontologia na 
Uniube em Uberaba.  “Somos gratos à Cooprata por esta bolsa que nos ajudou muito, graças a Deus Alice já está 
trabalhando em Ituiutaba” nos contou Luciene emocionada.  
  Desejamos a jovem formanda Alice Santana Vinhais que ela realize seus sonhos profissionais e pessoais e que 
sua carreira seja sempre abençoada por Deus lhe traga grandes alegrias e recompensas. Parabéns a toda família 
por esta vitória.  ( foto central - Sr. Gilmar, Luciene, o filho Eduardo, sobrinho Guilherme e Alice)



DIA 01 - MESSIAS MACEDO DE SOUZA
PAULO HENRIQUE FERREIRA SILVERIO
DIA 02 - LEILA FERREIRA SARMENTO
DIA 03 - DOUGLAS COIMBRA DE SOUSA
DIA 04 - ALDALICE ALMEIDA COSTA
DIA 08 - ALVEU MAMEDE FERREIRA JUNIOR
DIA 11- ARTUR SILVA DE OLIVEIRA
DIA 12 - ARLINDO GOMES VIEIRA NETO
ISTANIL BARBOSA NETO
JAMERSON BATISTA SANTOS
MARCOSOEL VIEIRA SOUZA
DIA 13 - TALAINE LIMA MORAIS BARBOSA
DIA 14 - ELIZA FAGUNDES NASCIMENTO LIMA
JEAN CARLOS SANTIAGO DE MENEZES

DIA 15 - LUCAS ALVES MORAIS
ROGERIO VIEIRA
DIA 16  - JOÃO PEDRO RUI
DIA 17 - NAIA PEREIRA SILVA MENDES
DIA 18 - VIVIANE ANDRADE SANTOS SILVA
DIA 19 - PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO
DIA 21 - HELIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MACEDO
MARCOS EDUARDO URZEDO VIEIRA
DIA 22 - LUCAS SANTANA DOS SANTOS
DIA 24 - JOSE GERALDO NICESIO
DIA 26 - APARECIDA TATIELY BASILIO CAETANO
JHONI FRANCISCO DA SILVA VILELA
DIA 27 - JUAREZ ROBERTO DA SILVA
DIA 28 - WESLEY OLIVEIRA DE MOURA

DIA 01  - ROGERIO SANTOS FIGUEIRA
DIA 02  - ALINE CRISTINA FERREIRA SILVA MAMEDE
KARILENE APARECIDA THEODORO DE MORAIS
DIA 04  - AILTON DAMAS RUFINO
JULIO CESAR TEODORO SILVA
PEDRO ANTONIO DE MELO
DIA 06  - ONEIDA SILVA CAMARGOS
RONDINELLI SILVA FREITAS
DIA 07 - RICHARD SILVA DE ASSIS
DIA 08  - MARCELO APARECIDO DA SILVA
ROSEMERI MATO DE OLIVEIRA
DIA 09  - FERNANDA ALVES BARBOSA
JEOVÁ FLÁVIO VILELA DE MOURA
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
DIA 10 - ANTONIO CARLOS GOUVEIA VILELA
PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA ANDRADE
 DIA 11 - CLECIO FERREIRA RODRIGUES,PATRICIA FERREIRA FREITAS

SANDRA ELINA LEMES SILVA ALVES
DIA 13 - RUBIANA MAMEDE FERREIRA
DIA 14  - DJALMA DONIZETE BORGES FERREIRA
DIA 15 - JEAN MARCOS MIRANDA DA SILVA
DIA 17  - SAMIR MENDES AMUI
DIA 18 - AMAURI DE SOUZA JUNIOR
DIA 19 - ELISANGELA DIAS DE SOUZA OLIVEIRA
DIA 20 - VAGNER SANTOS LOPES
DIA 21 - CLAUDEIR OLIVEIRA LIMA
ESTEVÃO AUGUSTO MARTINS BIBIANO
DIA 25 - DANIELLA MARQUES VIEIRA
DIA 26 - WESLEY ROCHA FREITAS
DIA 27 - IVANILDA APARECIDA FERREIRA SILVA
DIA 28 - LENIS CAMPOS VILELA
ROMES BARBOSA SANTANA
DIA 30 - DEMETRIO FREITAS SILVA
DIA 31 - ALECK PATRICK VILELA RODRIGUES 

FELIZ ANIVERSÁRIO
COLABORADORES COOPRATA - 2020

FE
V

ER
EI

RO
M

A
RÇ

O



08  I  Fevereiro/Março 2020 09



NOVAS FORMULAÇÕES DE RAÇÕES 
COOPRATA COM MÁXIMA 

TECNOLOGIA E MELHOR PREÇO

  Devido ao seu elevado teor em energia, fósforo 
e aminoácidos em comparação com o milho, 
o trigo e a cevada, os DDGS apresentam-se 
como uma alternativa nutricional e econômica 
de substituição destes alimentos na dieta dos 
animais.
Em busca de uma ração mais econômica 
como alternativa para alimentação do rebanho 
bovino, uma comissão da Cooprata visitou 
uma indústria de Etanol no Mato Grosso para 
conhecer este subproduto  do etanol de milho 
como fonte de proteína mais barata.
coprodutos proteicos para alimentar o gado
O que tem a ver produção de Etanol com a 
ração para o gado?
Com a preocupação no uso de energia limpa e 
renovável, cada vez mais o uso do etanol como 
fonte de combustível tem se intensificado, o 
que fez com que as destilarias enxergassem 
na produção de etanol de milho uma opção 
à ociosidade na entressafra da cana de 
açúcar. Desse processo, a alimentação do 
rebanho leiteiro pode ser beneficiada com o 
resíduo de destilaria de grãos, um importante 
coproduto que pode ser utilizado como fonte 
de proteína e energia. Após o beneficiamento 
do milho para produção do Etanol, uma parte 
dele vira um farelo seco que é chamado de 

DDGS (de Distillers Dried Grain with Solubles), 
que significa Grãos de Destilaria Secos com 
Solúveis. 
Três bons motivos para usar DDGS na dieta do 
rebanho:
1) - Valor Nutricional - 3 vezes mais fósforo, 
proteína e fibra alem do grão original alem 
de conter gordura que é fonte de energia. 
Enquanto o milho tem 8% de proteína, após 
o processo de transformação na usina, passa 
para 30%.
2) - Baixo custo - Tanto a industria que produz 
o Etanol, quanto o produtor são beneficiados. 
A indústria de Etanol tem o destino para 
sua sobra e produtor é beneficiado com um 
produto de baixo custo.
3) - Alta produtividade do milho
            Vários clientes e associados da Cooprata 
já estão fornecendo aos seus animais as novas 
rações com inserções do DDGS, com ótimos 
resultados e diminuindo o custo de produção.
            Ter subprodutos alimentares de milho 
que apresentam valor alimentar superior a 
ele e que “casam” bem com uso de volumosos 
e pastagem é excelente oportunidade para 
pecuária de leite e corte no Brasil.
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VACA BRASILEIRA ENTRA PARA O GUINNESS BOOK 
POR PRODUZIR MAIS LEITE EM UM ÚNICO DIA

  Publicação: 01 de março de 2020
      A vaca da raça Girolando Marília FIV Teatro 
de Naylo derrubou um recorde mundial da 
pecuária leiteira que já durava 39 anos. 
Nesta semana o Guinness World Records 
anunciou a fêmea bovina brasileira como a 
maior produtora de leite em um único dia. 
Com esse feito, Marília FIV Teatro de Naylo 
bateu a vaca cubana Ubre Blanca, que em 
junho de 1981 produziu em um só dia 110,9 
quilos/leite em regime de três ordenhas. 
Marília produziu 127,570 kg/leite em três 

ordenhas, no dia 3 de agosto de 2019, durante 
o 34° Torneio Leiteiro de Areias (SP), que foi 
homologado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. “Foi o primeiro torneio em 
que ela participou e já saiu com essa grande 
conquista”, destacou Gustavo Souza, um dos 
proprietários da recordista.
Ela nasceu em 16 de março de 2014, no criatório 
Girolando NS, localizado nos municípios 
de Bananal e Areias/SP, que pertence aos 
pecuaristas André Souza e Gustavo Souza. 
Filha do touro Teatro da Silvânia e da matriz 
Apelucio Eduarda Glaucia Lord Lily, Marília é 
uma vaca CCG 1/2 HOL +1/2GIR e é registrada 
pela Associação Brasileira dos Criadores 
de Girolando. “Ela é muito boa na parte 
reprodutiva. Já teve 8 bezerras e 1 macho CCG 
3/4. Marília sempre produziu muito bem na FIV. 
No último trabalho implantamos 16 embriões 
dela, fruto de uma mesma coleta”, explicou 
Gustavo Souza.

Fonte: Agro News

COMITÊ EDUCATIVO

   O Comitê Educativo, composto por 
coordenadores das comunidades rurais é o 
principal meio de comunicação dos associados 
com a Administração da Cooperativa e vice-
versa.  O Comitê Educativo é de extrema 
importância para o desenvolvimento 
e fortalecimento da cooperativa e do 
cooperado. Os coordenadores cumprem bem 
com suas funções desde que sejam atuantes 
e participativos no comitê e na comunidade da 
qual estão inseridos. Como principal meio de 
comunicação entre associado e a cooperativa 
devem:
-Levar à administração aspirações, 
reivindicações, opiniões pareceres e 
pensamentos dos associados;
- Repassar aos associados o pensamento 

da administração sobre medidas que foram 
ou serão tomadas, divulgando junto aos 
associados, com as necessárias explicações, 
as decisões administrativas da cooperativa.
- Promover a harmonia, criando um clima de 
cooperação necessário ao desenvolvimento 
perfeito das atividades da cooperativa.
- Assessorar o Conselho de Administração em 
decisões, quando for consultado.
- Apresentar sugestões à administração, para 
solução de problemas.
  Os associados, no momento de elegerem 
nas comunidades os representantes que irão 
compor o Comitê Educativo da cooperativa, 
deverão fazê-lo com muita responsabilidade 
e seriedade e os eleitos deverão cumprir da 
mesma forma este trabalho, conscientes 
de que também deles será o fracasso ou o 
sucesso da cooperativa e que todos sentirão 
na pele o resultado seja qual for.
São muitas famílias que dependem direta e 
indiretamente da Cooperativa.
   Já imaginaram o município sem a cooperativa? 
O que seria do comércio local? O que seria dos 
produtores de leite da região?

Importante canal de comunicação entre cooperativa e cooperado
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   Gustavo Policarpo Sousa, de Campo Florido, 
por ocasião de uma cotação que fez na região 
em busca de insumos mais baratos e de 
qualidade, conheceu a Cooprata e passou a 
ser um cliente fiel. Casado com Valdirene, o 
casal tem um filhinho, o pequeno Luiz Gustavo 
de 7 anos. A família mora na propriedade 
“Estância Medalha Milagrosa” de 25,5 hectares 
à margem da rodovia de Campo Florido.
         Em uma segunda tentativa de produzir 
leite, já um tanto desanimado e frustrado com 
a atividade, Gustavo, que já era associado, 
tornou-se fornecedor em maio de 2018.
         Através do colaborador Claiton ficou 
conhecendo o projeto Balde Cheio e viu 
na assistência o apoio que precisava para 
alavancar a produção do leite e hoje é assistido 
pelo tecnico Jose Eloi há um ano e oito meses.
         Gustavo fala com brilho nos olhos das 
mudanças e melhorias que aconteceram na 
propriedade e na produção de leite. Tudo é 
feito dentro das possibilidades da família e 
com praticidade. Mesmo com pouco capital 
financeiro para investir, tem disposição de 
sobra para tocar o projeto de seus sonhos que 
é ter boa rentabilidade com leite na pequena 
propriedade. No começo o casal trabalhava 
junto na fazenda, “quando casamos nossa 
lua de mel foi fazendo cerca aqui na fazenda”, 
relata Gustavo. Depois Valdirene foi trabalhar 
numa escola para ajudar com uma renda extra, 
mas, agora o casal sabe que trabalhando 
juntos na propriedade, vão produzir muito 
mais, alem de obterem uma melhor qualidade 
de vida para eles e para o filho Luiz Gustavo 
que é apaixonado pelos animais na fazenda e 
é o companheirinho inseparável do pai.
         Em meio a prosa acompanhada de um 
delicioso cafezinho Gustavo relata o quanto 
é importante e motivador a assistência e o 
suporte que a Cooprata lhe oferece. “Se não 

fosse a Cooprata com a assistência do Balde 
Cheio eu não estaria mais tirando leite, sem 
assistência técnica não tem jeito, eu e o Zé Eloi 
discutimos todas as ações a serem tomadas. 
Toda minha renda eu invisto no leite, não 
desvio dinheiro pra nada, minha meta é investir 
agora para obter o retorno lá na frente. Meu 
foco agora é poucas vacas e muito leite, minha 
terra é pouca, tenho que investir em genética e 
comida. É preciso trabalhar mais com a cabeça 
e é isto que faço”. E Gustavo continua: “meu 
leite tem que dar lucro, eu não seguro vaca, 
tenho amor às minhas criações, mas não sou 
apegado, elas tem que me dar lucro”.
         O sonho da família é viver da propriedade e 
na propriedade. “Quero que meu filho estude e 
se um dia ele quiser seguir na atividade do leite 
ficarei satisfeito” relata com orgulho. 
         Uma das primeiras ações com a 
assistência técnica foi investir na confecção 
de piquetes usando uma pastagem de 
braquearão já formada onde foi separada uma 
área de 0,6 há que foi divida em 31 piquetes 
de 193 m². Com orientação do tecnico Jose 
Eloi, Gustavo aprendeu a rodar os animais 
nesta área, com 24 horas de ocupação em 
cada piquete, sempre colocando os animais 
a tarde, fazendo a adubação com ureia e 
rodando ate 10 animais. Com esta técnica 
o produtor também conseguiu diminuir o 
custo com concentrado na propriedade. Com 
novo modelo de pastagem as áreas abertas 
puderam ser vedadas e consequentemente 
houve sobra de pastagem. Outro ponto de 
ênfase na assistência técnica foi o plantio de 
cana, que antes não tinha, numa área de 01 há 
para produção de volumoso para o período 
seco. 
       No inicio da assistência em julho de 2018 
Gustavo estava com uma produção de 80 
litros de leite/dia, com 13 vacas com uma 
média de 6,1 lts/vaca, mais 06 vacas secas 
totalizando 19 vacas no rebanho. Hoje tem 
23 vacas em lactação com produção de 320 
litros/dia com media de 13,9 lts/vaca com 02 
vacas secas totalizando 25 vacas no rebanho. 
Isto mostra um aumento na produção de 240 
litros/dia. Uma das próximas ações a fazer na 
propriedade será efetuar a troca do tanque 
de leite que já está pequeno.  Ainda neste ano 
vai aumentar a área de piquetes com novo 
módulo.

ASSOCIADO COOPRATA ENCONTRA 
NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

APOIO PARA MELHORIAS NA ATIVIDADE.

  Gustavo diz estar satisfeito com a Cooprata 
e que o assedio de outros laticínios não faz 
sua cabeça. “Vejo alguns companheiros que 

foram atraídos por outros laticínios e que 
hoje recebem bem menos que eu, o que 
adianta isso? A Cooprata tem compromisso 
com seu associado, tem estabilidade, tem 
segurança e até paga adiantado e estou 
muito satisfeito”, afirma.  Os novos tempos 
exigem eficiência técnica e econômica para 
sobreviver num mundo de grande competição. 
Profissionalização, assistência técnica e 
dedicação tem permitido aumentar a produção 
de leite em qualidade e quantidade, gerando 
mais renda para as famílias no campo.
         Prova disto é a historia de Gustavo e de tantos 
outros que sabem que sem conhecimento, 
compromisso e dedicação é impossível obter 
lucro com a atividade.

 Atendendo a solicitação da Associação 
Brasileira de Produtores de Leite (ABRALEITE), 
com apoio da ABCZ e Girolando, o Banco do 
Brasil liberou uma linha de financiamento 
destinada a para retenção de matrizes bovinas 
de leite e corte.
O financiamento já está disponível em todas as 
unidades do BB, com prazos de até 30 meses, 
permitindo ao produtor melhorar ainda mais a 
produtividade dos seus negócios.
 O recurso destina-se a cobrir os principais 
compromissos da fazenda, sem que, para 
isso, o produtor tenha que dispor de parte de 
seu rebanho.
Para o diretor de Agronegócios do BB, Marco 

Túlio Costa, “esta linha é extremamente 
adequada e necessária para atender as 
demandas do pecuarista, pois não precisará 
se desfazer de seus animais para suprir 
despesas de manutenção”.
As taxas variam de 7% a.a. a 10% a.a., de 
acordo com o prazo da operação e o risco do 
cliente.
    A nova linha de crédito – retenção de matrizes, 
não impede a contratação de custeio da 
atividade, observando o limite de crédito do 
cliente.
Para maiores informações ligue no Setor 
de Projetos da Cooprata e fale com Viviane 
(34)3431-8562 / 8560

A PEDIDO DA ABRALEITE, BB LANÇA LINHA DE 
CRÉDITO PARA RETENÇÃO DE MATRIZES BOVINAS



Dia 01
Walmir Franco de Queiroz
Adriene Gouveia Pereira
Dia 02
Dejanio Souza Junqueira
Edinaldo Tiago da Silva
Dalvo Franco Vilela
keila de Oliveira Miguel
Dia 03
Romer Palmerio de Almeida
Sergio Henrique Camargos da 
Cruz
Rodrigo Dias Da Costa
Paulo Cesar Carneiro Árabe
Arcidino Barbosa da Silva
Dia 04
Tales Leon Vieira
Ronaldo Andrade Bichuetti 
Dia 05
Jose Carlos Nunes de Oliveira
Adalberto Rezende Junqueira
Sebastião Silva do Carmo
Dia 06
Adão Antonio Agostinho
Gilmar Graciano Alves
Daniel Inácio de Souza
Daniel Pereira Carlos
Flavio Paim De Jesus
Aloisio Donizeti Nogueira
Dia 07
Cleidvam Rezende Oliveira
João Carlos Chaves
João Tomaz Oliveira Teixeira
Zeni Ferreira Chaves
Sergio Marquez Guimarães
Messala Macedo de Souza
Dia 08
Alveu Mamede Ferreira Junior
Flavio Chaves Cunha
Maikenny Pires Melo
Dia 09
Valcimar Oliveira Siqueira
Luiz Fernando Silveira
Luis Fernando Silva do Carmo
Dia 10
Agmar Jose Barcelos Freitas 
Neto
Max Antonio de Souza
Simone Arantes Amui
Delcides Bueno de Morais
Dia 11
Mirela Souza Vilela
Marcelo Ferreira Vilela

Haroldo Mira de Assumpção
Dia 12
Derci Alves Lopes
Aparecido Nogueira de Souza
Dia 13
Wagner Vilela de Souza 
Edesio Padua Vilela Junior
Cleomar Rodrigues Silva
Weslei Almeida Costa
Dia 14
Carlos Roberto Dos Santos
Ivair Nicolau da Fonseca 
Luiz Cassio Lopes Oliveira
Jose Ferreira Corgozinho
Izau Custodio Nunes
Anizio Cairo de Souza
Dia 15
Jonathan Gleisson Rodrigues 
Silva
Paulo Cesar de Oliveira
Rosa Helena de Oliveira Guirelli
Maria Luisa Freitas
Olimpia de Freitas Costa
João Helio Rodrigues da Cunha
Jonathan Lourenço
Dia 16
Nivaldo Mamede Ferreira
Eduardo Oliveira Mendes
Reginaldo Franco Mendes
Percidio Ferreira da Silva
Fernando Keutenedjian Mady 
Zilany Souza Franco
Dia 17
Lauro de Lourdes Franco
Charles Frances Camargos Ma-
chado
Dia 18
Fabiola de Gouveia Franco Signo-
reli
Helter Ferreira Andrade
Adeir Pantaleão
Luiz Humberto Souza Franco
Helder Franco Souza
Dia 19
Adimilson Jesus da Silva
Alcides Augusto Vilela Neto
Evando Donizete do Carmo Bento
Gabriel Fernando Costa Silva
Dia 20
João Virgilio Rodrigues da Cunha
João Joaquim Vilela Oliveira
Rubens Alencar Borges
João Hermes Rodrigues de An-

drade
Leonard Lukschal Chaves
Maycon Silva dos Santos
Irene Martins Orsi de Laurentiz
Elsimar Divino Vieira Gomes 
Maria Conceição Lopes Alves
Nemésio Almeida Costa
Dia 21
João Batista da Silva Filho
Dia 22
Carlos C. P. Rezende 
Dalmo Vilela Guimaraes
Francisco Gonçalves Mendonça
Dia 23
Victor Vaz Mendes
Gerusa Lima Silva
Romildo Sebastião Caetano Fer-
reira
Neyrton Alves da Silva
Dia 24
Wanilda Oliveira Rufino 
Durval Bento Gonçalves Filho
João Sebastião Cintra
Fabio Garavello Prezotti 
Lucimar Oliveira Caetano
Lindair Divina dos Santos
Tatiana Aparecida Santos Silva 
Belis
Dia 25
Dagoberto Bernardes da Costa
Dia 26
Jackeny Silva Melo
Ironilton Candido Ribeiro
Dia 27
Nazli Oliveira Prata
Fernando Augusto Cardoso Sil-
veira
Rodrigo Alves da Silva
Cesar Inácio Franca
Wanderley Aparecido Prustelo
Divina Luzia Alves Santos
Orlando Rodrigues de Macedo 
Costa
Sergio Medina Coeli
Dia 28
Luis Fernando Rodrigues de 
Oliveira
Helem Silza Silva Camargos
Gustavo Vieira Alves
Clesio Alves Ferreira
Dia 29
Amado Alves Arantes Filho

ANIVERSARIANTES  - FEVEREIRO 2020
Dia 01
Pedro Antonio Amaral de Oliveira 
Ribeiro
Gayb Beatriz Melo Oliveira
Jose Eduardo Nicolau 
Rogerio Santos Figueira
Luiz Francisco Zapella
Valdeciro Paulo da Cruz
Dia 02
Zélia Esmeralda Gouveia Deme-
trio
Luciano Valdivino da Silva
Maria Cândida Pereira 
José Nunes da Silva Neto
Mozart Goulart de Lima
Dia 03
Jarbas de Freitas Peixoto
Lucia Julia de Gouveia Franco
João Batista de Freitas
Rodrigo Luiz Parreira
Dia 04
Carmo Figueira De Moura
Luciene Martins de Carvalho
Jose Carlos Resende Junqueira
Dia 05
Divino de Freitas Nunes
Jairo Luiz Vinhais
Gilmar Franco Junqueira
Antonio Ozair de Almeida
Dia 06
Renato Poliseli
Bruno Junqueira de Andrade 
Dia 07
Deiriane Pereira Silva Vieira
Roberto Augusto Bazan Recco
Mauri Ferreira Alves Brito
Hebert Valerio
Dia 08
Gilda Mendes de Oliveira
Sebastião Silva Almeida
João Alberto Teodoro Andrade 
Neto
João Carlos Neto
Martins Mendes de Morais
Dia 09
Eliserral Donizete Nunes
Arlete Aparecida Silva 
Luiz Armando Junqueira Junior
Wagner de Oliveira Andrade
Alceu Henrique Bartnick
Dia 10
Genesi Maria Vieira Costa

Aluizio Fagundes da Cruz
Dia 11
Paulo Espírito Santo Rezende
João Adauto Vilela de Oliveira
Pollyana Rezende Reis
Vanderly Moreira da Silva
Dia 12
Wilson Divino Vilela Oliveira
Nívio Lemos de Andrade
Elvio Moreira da Silva
Maria de Fátima Cardoso Souza 
Ari Nunes de Oliveira
Jose Antonio Belela
Augusto Raimundo Rodrigues
Roberto Cunha de Oliveira
Dia 13
Leandro de Sousa
Mauro Lucio Fagundes Vieira
João Antonio Franco Junqueira
Jose Carlos Mendes da Cruz
Marcio Rodrigues Rocha
Almerindo Medrado
Leonardo Ferreira Morais
Dia 14
Divino Ferreira Alves
Wagner da Cruz Guimarães
Gustavo Nunes Medina Coeli
Rosangela Macedo de Freitas
Lucilene Alves
Dia 15
Roberto Aparecido Recco
Elizabeth Franco de Queiroz
Leonice Aparecida Nunes Silva
Andre Luiz de Freitas Vieira
Tulio Roberto Freitas Barbosa
Dia 16
Welher Oliveira Campos
Walmir Donizete Ribeiro Vilela
Dia 17
Neirton Pereira Resende
Amador Antonio Vieira Arantes
Samir Mendes Amui
Edne Jose Piffer
Ana Beatriz Oliveira Carvalho
Eliane Gontijo Cunha
Dia 18
Vicente Borges da Silva
Antonio Marcos Mazeto Neto
Dia 19
José Vanderlei Vinhais
Jose Silvio da Silva
Dia 20

Adelino José Pereira Neto
Marcelo Vieira De Freitas
Dia 21
Carlos Eduardo da Silva Rodri-
gues
Vanderlan Divino do Nascimento
Nicanor Silva
Dia 22
Valdinei de Oliveira Lima
Romeu Cortês dos Santos
Renato Ferreira de Freitas
Gersonei Silva Morais
Dia 23
Marcos Achcar
Weder Pereira Da Silva
Suelen Medeiros de Paula
Lourdes De Morais Santos
Dia 24
Alexandre Vilela Bernardes
Gilvanio Carlos Silveira Silva
Jandir Aparecido Borges 
Luiz Humberto Carneiro
Dia 25
Maria Inez Buosi Hachich
Volneir Moreira da Silva
Hugo Teodoro dos Reis Neto
Evandro Teodoro de Andrade 
Filho
João da Silva Borges
Dia 26
Delmiro de Oliveira Santana
Haroldo Antonio Ferreira Nunes
Dia 27
Adenilson Souza Junqueira
Alexandre Mendes Amui
Lina Romai Martins Antoneli
Gilmar Carlos da Silveira
Dia 28
Janaina Rezende Reis
Vonivon Aparecido Lemes Alves
Dia 29
Joaquim Vilela de Rezende
Heli Pascoal de Freitas
Vainer Camilo dos Santos
Dia 30
Jose Macedo Bernardes
Dia 31
Manuel Francisco Neto
Joaquim Silvero Borges

ANIVERSARIANTES  - MARÇO 2020
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   Em março encerra-se o mandato do comitê 
Educativo exercício 2019. Agradecemos a 
todos pela disponibilidade em atuarem como 
coordenadores das comunidades, tarefa essa 
de extrema importância para toda sociedade 
cooperativista. Deus abençoe a cada um, seus 
lares, seus familiares e o trabalho que lhes dá 
o sustento do dia a dia. 
Pré-Assembleias
Realizaram-se no mês de fevereiro as pré-

assembleias nas Comunidades Rurais, 
objetivando a apresentação prévia, aos seus 
associados, dos resultados e das ações 
implementadas durante o ano de 2019. Além 
disso, foram expostos os planos e as metas 
para os anos seguintes. Tais procedimentos 
são parte da política de transparência 
administrativa adotada pela gestão da 
Cooperativa, servindo, simultaneamente, para 
preparar os cooperados para a Assembleia 
Geral Ordinária.

    Parabéns ao associado Wilson Pereira da Silva e à 
sua família pela realização do Dia de Campo em sua 
propriedade, “Fazenda Buriti da Siqueira” na região 
Três Barras no dia 11 de fevereiro. O evento teve 
inicio às 13 horas e contou com quatro estações 

com os temas: Qualidade do leite: produtor ao 
consumidor; Manejo e adubação de pastagem em 
sistema intensivo; Energia fotovoltaica e Nutrição 
de vacas leiteiras. Parabéns também ao Sr. Jose 
Geraldo da EMATER/MG pela organização. 

DIA DE CAMPO

COMITÊ EDUCATIVO 2019

Comunidade Urbana

Comunidade Pramonte

Comunidade Buriti Alto

Comunidade Cachoeirão

Conceição das Alagoas

Comunidade Três Barras

Comunidade da Prata

Comunidade Bom Jardim

Comunidade Boa Vista

Comunidade Cabeceira do Cocal

Comunidade Monjolinho

Comunidade Cachoeirão

16  I  Fevereiro/Março 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. A paixão, 
a dedicação pela atividade, o brilho nos 
olhos e o orgulho de ver o fruto de seu 
trabalho feito com dedicação, amor e muito 
esforço revela  que a produtora rural e 
associada Elizanira Terra Oliveira, formada 
em administração de empresas e ciências 
contábeis,  tem sim o dom de produzir leite. 
Inspirada em sua finada mãezinha Virginia 
Queiroz Terra de Oliveira e seguindo os 
conselhos de seu querido padrinho João 
Terra, Elizanira, mesmo em tempos difíceis, 
viu os negócios prosperarem. Assistida pelo 
técnico Alveu juntamente com o agrônomo 
Valmir, encontrou todo apoio necessário no 
departamento tecnico da Cooprata. Hoje seu 
braço direito na propriedade é seu filho Victor 
Terra, medico veterinário, que está lado a lado 

com a mãe nos trabalhos da fazenda.  Graças 
ao incentivo de Victor, no dia 20 de fevereiro 
aconteceu um mini dia de campo na fazenda 
sobre “Organomineral para Pastagem”.  O 
mini dia de campo contou com a participação 
da Agroquima que falou da pulverização de 
pastagem com utilização de herbicidas.
  O Biólogo e gestor da central de vendas 
Sr. Pedro Melo apresentou o lançamento 
da nova formulação de rações com DDGS . 
Para encerrar tivemos a apresentação do 
fertilizante organomineral  com a equipe da 
Valoriza. O fertilizante Organomineral associa 
todos os benefícios de adubo orgânico na 
presença de matéria orgânica humificada, 
bem como o enriquecimento com adubos 
minerais.  Ao término do evento, todos se 
direcionaram para o campo para ver de perto 
os resultados da pastagem que recebeu o 
fertilizante organomineral comprovando a 
eficiência da adubação.

MINI DIA DE CAMPO - FAZENDA BELA CRUZ
ELIZANIRA TERRA OLIVEIRA

  Usados na pulverização, drones geram economia 
de 80% ao produtor rural.
Aconteceu na ultima semana de janeiro na fazenda 
da associada Taynara Felício Nepomuceno em 
Conceição das Alagoas, um dia de campo para 
demonstração do uso de drone para pulverização 
agrícola. O presidente Rubens juntamente com o 
conselheiro Adriano e gestor Valmir estiveram no 
evento para acompanhar esta tecnologia que pode 
substituir o pulverizador costal e que possibilita 
aplicação mais segura, eficiente e econômica, 
beneficiando o ser humano e o meio ambiente. A 
demonstração foi feita na lavoura de milho para 
silagem.
            Esta tecnologia relativamente recente 
vem ganhando espaço nas lavouras brasileiras 
e já é uma realidade! Drones já estão sendo 
usados na pulverização de agrotóxicos em 
algumas culturas, como as de eucalipto, cana-
de-açúcar, laranja, café e arroz..., ate mesmo 
em pastagens, principalmente nas regiões Sul e 
Sudeste. Ainda em processo de regulamentação, 
o emprego desses aparelhos poderá incrementar 

a aplicação aérea de pesticidas, executada no 
país majoritariamente por aviões. Especialistas 
argumentam que os drones podem ser uma 
alternativa para minimizar um dos principais 
problemas do lançamento aéreo de agrotóxicos, 
a chamada deriva – quantidade do produto que, 
por motivos diversos, não atinge a lavoura. Este 
equipamento consegue atuar apenas nas áreas 
afetadas pelas pragas, evitando a aplicação 
de defensivos em toda a lavoura. Os drones 
ganham cada vez mais mercado e popularidade 
no agronegócio brasileiro. Consegue atender 
pequenas propriedades, como plantações de uvas, 
bananas, goiaba e hortaliças, onde a pulverização 
com aviões não é economicamente viável, e ainda 
áreas de risco, próximas à rede elétrica e árvores.          
   Em 2018, o setor chegou a movimentar mais de 
R$ 300 milhões no Brasil.
Entre as vantagens estão a utilização exata 
da dose e o controle no local certo, o que traz 
economia de tempo e recursos e a substituição 
de trabalhadores, o que acaba eliminando o risco 
de exposição de pessoas aos produtos utilizados. 

DIA DE CAMPO - FAZENDA ALAGOAS
DRONE PARA PULVERIZAÇÃO DE LAVOURA

Alveu, Elizanira, Valmir e Victor
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    Sr. Genebaldo Alves Ferreira e sua esposa 
dona Vandira iniciaram no projeto Balde Cheio 
em setembro de 2016. Quando iniciaram 
com o projeto em sua propriedade de 06 
alqueires Fazenda Fortaleza de Cima, região 
de Comendador Gomes, sua produção era de 
170 litros de leite/dia com mão de obra familiar 
e estavam desanimados, pois o que sobrava 
com o leite, única fonte de renda da família, 
não pagava as despesas.  Com assistência 
do tecnico Adriano, logo que começaram a 
implantar as ações do projeto Balde Cheio, 
Sr. Genebaldo começou a ter lucro e viu as 
melhorias e os resultados com a atividade 
do leite. Realizou alguns investimentos 
na fazenda como sala de ordenha com 
transferidor eletrônico, comprou a parte do 
trator que tinha de sociedade, comprou um 
gerador de energia, trocou o tanque de leite 
de 700 litros para um de 1000 litros e mais.
            Sua produção passou de 170 litros/dia para 

450 litros/dia, fez três módulos de piquete 
intensivo  sendo dois de brachiaria brizanta 
e um de monbaça, todos de 01 hectare cada. 
Hoje a família é grande defensora do projeto e 
recomenda a todos.
            Segundo o tecnico Adriano a força de 
vontade que Sr. Genbaldo e dona Vandira tem 
de realizar os trabalhos, cumprindo o que 
é recomendado da melhor forma possível 
sempre buscando alcançar os objetivos é que 
faz toda diferença para o sucesso na atividade.
            Neste mini dia de campo o tecnico da 
Cooprata Emerson falou sobre o manejo 
intensivo de pastagens (MIP) que integra várias 
técnicas que aumentam a produtividade da 
pecuária com o máximo aproveitamento 
dos pastos, por meio da intensificação de 
pastagens, com adoção de tecnologias 
como adubação e pastejo rotacionado. Com 
orientação técnica e de maneira gradual 
é possível obter sucesso neste tipo de 
sistema de produção, conforme comprova 
a experiência do projeto Balde Cheio para 
bovinocultura leiteira. O tecnico Adriano que 
assiste apresentou os resultados da fazenda 
e o fluxo de caixa.
            A tecnologia do Balde Cheio aplicada pelo 
técnico permite ao produtor um melhor uso 
da terra, expressivo ganho de produtividade 
e resgate da autoestima e a dignidade de 
pequeno produtor de leite. Parabéns ao casal 
pela iniciativa, por acreditar no projeto e pelo 
sucesso alcançado.

    O Supermercado Cooprata sorteou no dia 
21 de fevereiro às 21 horas os prêmios da 
promoção  “Encha seu carrinho e saia de 
Renault Kwid” que teve duração de cinco 
meses. A cada compra no valor de R$ 200, o 
cliente ganhava um cupom para concorrer. 
Estavam presentes no ato do sorteio os 
diretores Rubens e Leandro, conselheiros 
administrativos e fiscais, membros do comitê 
educativo além do publico que aguardava 
ansioso  o sorteio do premio principal, o carro 
Renault kwid 0km. Quem fez o sorteio de 
todos os prêmios foi a pequena Maria Luiza, 
de 3 aninhos.
   O gestor Messias agradeceu e parabenizou 

a todos que participaram da promoção: “Para 
nós, cada cliente é um integrante da família 
Cooprata”. Novas promoções virão, aguardem! 
- Renault Kwid Lite 1.0 zen - Associado Paulo 
Roberto de Oliveira Almeida;
- Refrigerador Electrolux TF39 310L Frost Free - 
José Humberto Faria;
- Lavadora de Roupas Electrolux 8,5KG - Carla 
Jeane dos Santos;
- Celular Motorola Moto G 7 Play - Divina Vieira de 
Freitas;
- TV LED 32 polegadas Smart TV SEMP TOSHIBA - 
Associado  Ataíde F. Arantes Filho.               

Refrigerador - José Humberto Faria Celular - Divina Vieira de Freitas

Tv - Ataíde F. Arantes FilhoMáquina de lavar - Carla Jeane dos Santos 

MINI DIA DE CAMPO - FAZ. FORTALEZA DE CIMA
GENEBALDO A. FERREIRA SUPERMERCADO COOPRATA

SHOW DE PRÊMIOS



LOJA AGROPECUÁRIA COOPRATA
SEMANA DE PROMOÇÃO GERADORES 

SUA ATIVIDADE NÃO PODE PARAR

    Passam-se os anos e os problemas 
recorrentes da falta de energia elétrica 
permanecem. Há tempos o início do período 
chuvoso é sinônimo de sistemáticas 
interrupções no sistema de energia elétrica 
para a zona rural do estado. Agora não tem 
tempo chuvoso ou seco: o problema se tornou 
constante e não tem tempo, nem hora.
Há produtores que chegam a ficar entre 
três, quatro dias sem energia elétrica. São 
inúmeras as causas dos problemas que vão 
desde a rede, que não suporta a carga de 
energia, até a própria manutenção da mesma 
com galhos, que prejudicam e fazem a energia 
cair constantemente.
         E quando ocorrem os prejuízos? Quais 
as orientações para os produtores rurais? A 
orientação é fazer o registro através de um 
Boletim de Ocorrência na delegacia mais 
próxima e documentar todos os problemas, 
se possível. 
     É inadmissível um setor parar por falta de 

energia elétrica. A energia é insumo básico 
para a produção agropecuária. Os prejuízos 
fora da porteira por faltar energia dentro 
da propriedade são imensuráveis e alguns 
intangíveis.
A falta de energia elétrica têm ocorrido de 
forma recorrente deixando os produtores 
rurais preocupados e insatisfeitos. 
Por todo Brasil, grande são os prejuízos e é 
preciso buscar alternativas para minimizar 
estas perdas.
         Para minimizar os problemas da falta de 
energia, a Loja Agropecuária da Cooprata, 
atendendo a solicitação dos produtores 
estará realizando no período de 09/03 a 21/03 
uma campanha promocional de geradores 
de energia das linhas de gasolina, diesel 
e tratorizados. Para quem já possui um 
gerador, ou outra fonte geradora de energia, 
mantenha sempre em perfeito estado de uso 
e abastecido, pois nunca se sabe quando vai 
precisar usa-lo. 

  Este foi o objetivo da reunião que aconteceu 
com uma comitiva do Prata-MG que 
apresentou as reivindicações do município ao 
deputado Luiz Humberto em busca soluções. 
Entre as principais demandas, estão as obras 
de melhoria na MG-497. Para tratar do assunto, 
esteve presente a coordenadora regional do
DER/MG, Patrícia Peixoto, que destacou 
o trabalho que está sendo realizado junto 
ao governo estadual para incluir o trecho 
Uberlândia/Prata no plano de concessões das 
rodovias mineiras. Destacou ainda que, no 
final de 2019, tiveram a presença do secretário 
estadual de Infraestrutura e Mobilidade, 

Marco Aurélio Barcelos, e do diretor do DEER, 
Fabrício Torres, no trecho da MG-497 para 
verificarem de perto a grave situação desta 
rodovia.
“Quando a rodovia foi construída em meados 
de 1982 a 1989 o tráfego era pequeno e era 
quase só carros, hoje o trafego é pesado 
com numero muito grande de caminhões e 
sem acostamento, a rodovia oferece perigo 
constante pondo a vida de pessoas em risco 
constantemente”, afirmou o presidente 
Rubens. As ações precisam ser tomadas com 
certa urgência, pois a precariedade da MG-
497 aumenta a cada dia.       Participaram da 
reunião nesta segunda-feira: o presidente da 
Cooperativa dos Produtores Rurais (Cooprata), 
Rubens do Carmo (Baduí), e o gerente-geral 
Rogério Bernardes; o presidente da CDL/
Prata, Sinésio Torino; o vice-presidente da 
Acipra, Luiz Felipe Vaz; o representante da 
OAB Prata e da Loja Maçônica Mário Maurício, 
Dr. Gustavo Novaes; o representante da Loja 
Maçônica União e Caridade, José Djalma; o 
dentista Dr. Tales Menza; e o empresário Dr. 
Ozires Eduardo.
Parabéns a todos por esta iniciativa. 

TRAÇANDO METAS E UNINDO FORÇAS PELA 
DUPLICAÇÃO DA MG-497 (UBERLÂNDIA/PRATA).
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PROTEJA-SE DA GRIPE
VACINA: TETRAVALENTE

 No dia  08/04/2020  iremos realizar a 
campanha de vacinação contra a gripe.
Proteção contra os vírus :   H1N1; H3N2; 
B / Victoria; B / Yamagata-lineage       
A venda da vacina será realizada até o dia 27 
de março
Custo- R$60,00 (sessenta reais)

NÃO PODEM TOMAR A VACINA:
Crianças menores de nove anos;
Pessoas com febre na hora da vacina;
Gestantes somente com autorização de seu 
médico.
A COOPRATA NÃO FARÁ RESERVA DEVACINA.
Informações no escritório com Rosana Peloso 
- (34)3431-8521




