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em vigor em junho de 2019, trazem importantes mudanças no setor de laticínios captadores de leite e nos sistemas de 
produção (produtores), impondo um maior rigor em toda a cadeia produtiva no que diz respeito à qualidade, transporte 
e temperatura do leite.

As instruções responsabilizam o laticínio ou cooperativa compradora pelo leite recebido e pelas ações a serem 
implementadas junto aos cooperados para se ter um produto com qualidade, prevendo, no limite, a suspensão da 
captação de produtores com problemas recorrentes de qualidade e até o fechamento do estabelecimento comprador 
em casos extremos.

A CooperRita tem tido ao longo dos anos a preocupação com a qualidade do leite desde a produção na fazenda,
transporte e industrialização, sabendo que é com leite de procedência que se fabrica produtos lácteos de qualidade, 
atendendo com zelo a nossos clientes e temos certeza de que podemos evoluir com a contribuição de todos os 
cooperados nesta empreitada. 

As grandes multinacionais compradoras de leite têm, com raras exceções, programas de orientação a seus produtores 
e também tabelas de pagamentos por qualidade bem expressivos, incentivando fi nanceiramente os seus fornecedores 
e não terão muitas difi culdades para se enquadrar nas instruções normativas. 

A maior parte dos laticínios menores não têm tido esta preocupação e, com certeza, precisarão fazer um maior 
esforço para se enquadrarem. 

Alguns destes laticínios já estão nos procurando e iniciando suas compras de leite na CooperRita, provavelmente por causa 
das difi culdades e riscos de obterem o produto com qualidade diretamente dos produtores, o que é uma oportunidade 
maior para a cooperativa.

Estamos em contato com algumas multinacionais que precisam de leite diferenciado em qualidade, pagando mais 
por este produto, o que nos dará condições de remunerar melhor a nossos cooperados. Teremos alguns desafi os com 
as instruções normativas, mas acreditamos que as oportunidades serão bem maiores, principalmente se tratarmos o 
assunto com a devida seriedade.

Sabemos que a diferença de custo para se obter um leite de maior qualidade não é grande e a diferença no preço 
de venda é bem maior, consequentemente, vamos fi car atentos às ações e orientações da cooperativa para sermos 
bem-sucedidos no nosso negócio.

A CooperRita está reestruturando o seu departamento de Assistência Técnica, inclusive o veterinário, procurando 
um maior e melhor atendimento a todos os cooperados.

Após os ajustes necessários no sistema de coleta e análise das amostragens de leite,  aumentaremos as bonifi cações 
e penalizações de preços por qualidade a todos os cooperados, lembrando que os dois primeiros lugares que têm 
ganho os prêmios de qualidade de R$0,07 e R$0,05/litro entregue desde sua implantação, têm sido de pequenos e 
médios produtores.

EDITORIAL

Diretor Presidente CooperRita
Carlos Henrique Moreira Carvalho

As Instruções Normativas IN76 e IN77, editadas recentemente pelo Ministério da Agricultura para entrarem 
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 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE GADO

7ª AGRICOOPER E 7ª EXPO SANTA RITA REÚNEM CENTENAS 
DE PRODUTORES RURAIS E LEVAM CONHECIMENTO PARA 

OS SEUS COOPERADOS

A CooperRita e a Associação dos Produtores Rurais de 
Santa Rita do Sapucaí realizaram a 7ª Agricooper – Feira de 
Negócios da cooperativa, a 7ª Expo Santa Rita – Exposição 
Ranqueada Girolando e o 46º Leilão de Gado de Leite, de 3 a 
5 de abril de 2019, no Parque de Exposições da CooperRita, 
em Santa Rita do Sapucaí.

Com o objetivo de fomentar o agronegócio e difundir 
oportunidades entre os produtores da nossa região, 
os eventos ofereceram palestras gratuitas, mais de 50 
estandes com vendas de produtos a preços mais acessíveis 
para o produtor rural, além de uma exposição com os 
melhores animais do país.

O Diretor Presidente da CooperRita, Carlos Henrique 
Carvalho, o Prefeito Municipal de Santa Rita do Sapucaí, 
Wander Wilson Chaves e o diretor da Associação dos 
Produtores Rurais, Marcos Capistrano, realizaram a 
abertura dos eventos. Durante a solenidade também 
estiveram presentes o Diretor de Café da CooperRita, Lucas 
Moreira Capistrano de Alckimin, o Diretor de Laticínios, 
Guilherme Ribeiro Grillo, autoridades e representantes das 
empresas participantes do evento e o público em geral.

Durante o dia, centenas de produtores rurais, cooperados 
e visitantes fi zeram negócios nas áreas de: fertilizantes, 
sementes, defensivos, material de colheita, maquinários, 
medicamentos, rações, ferramentas, sal mineral, químicos 
e ordenha, lubrifi cantes, sêmen, adubos, insumos, tratores 
e, ainda, puderam degustar os deliciosos produtos 
CooperRita. Também foram sorteados diversos prêmios 
para os visitantes da feira. 
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 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE GADO

Os presentes também aproveitaram para conhecer 
os melhores animais da raça girolando, trazidos de 
várias regiões do país. No período da noite, os eventos 
ofereceram shows gratuitos, com os artistas: Lucas 
Holanda, Ediana Mascaro e a dupla Bil & Carlinhos.

Segundo a Gerente Comercial de Assistência Técnica, 
Janaína Siécola, aproximar-se dos cooperados com o 
apoio da Assistência Técnica e oferecer conhecimento 
têm sido ações primordiais da CooperRita. “Na 
Agricooper foram realizadas várias palestras com 
grandes parceiros, como o Projeto Educampo Café e 
Leite, Cia do Leite e Fundação Pró-Café. Programas de 
gestão como esses têm contribuído muito para os nossos 
cooperados e vamos continuar nesse caminho”, disse.

Um estande especial também foi montado na feira 
pelo Sistema Faemg/Senar Minas, em que foram 
oferecidas 6 oficinas de capacitação, voltadas para 
a pecuária leiteira. “As oficinas atenderam tanto 
os produtores quanto os trabalhadores rurais aqui 
da nossa região. Foi um sucesso. Quem participou 
aprovou a iniciativa”, conta o mobilizador do Senar, 
Marcos Azevedo Moreira.

Outra ação feita na feira de negócios da CooperRita 
foi a coleta de embalagens vazias de defensivos 
agrícolas, uma oportunidade para descarte e 
devolução das embalagens de forma regular. Uma 
campanha em parceria com o Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) e InPEV.
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COOPERRITA E ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
REALIZAM EXPO SANTA RITA

A 7ª Expo Santa Rita, Exposição Ranqueada do Gado 
Girolando, atingiu o seu objetivo de fomentar a 
genética do Gado Girolando entre os produtores de 
Santa Rita do Sapucaí e região.  O intuito da Exposição 
é trazer a genética cada vez mais próxima do produtor, 
o que significa trazer maior qualidade ao seu rebanho 
e, consequentemente, ao produto produzido por ele. 

A realização do evento foi uma parceria da CooperRita 
e Associação dos Produtores Rurais de Santa Rita 
do Sapucaí, com apoio da Prefeitura Municipal de 
Santa Rita do Sapucaí, Câmara Municipal de Santa 
Rita do Sapucaí, do Girovale, Núcleo de Criadores de 
Girolando do Vale do Paraíba e região e contou com a 
presença de 135 animais ranqueados. 

 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE GADO
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46º LEILÃO DE GADO LEITEIRO

Um dos eventos mais tradicionais realizados pela CooperRita é o Leilão de Gado leiteiro. Centenas de pessoas lotaram o 
Tatersal do Parque de Exposições da cooperativa para acompanhar a 46ª edição, realizada no dia 5 de abril. Mais de 60 lotes 
de animais das melhores fazendas da região foram expostos e negociados a preços atrativos.

O evento também contou com a presença dos criadores de girolando de todo Sul de Minas, com o Prefeito Municipal de 
Pouso Alegre, Rafael Tadeu Simões e o Presidente da Girovale, Eugênio Deliberato. 

A Expo Santa Rita foi uma das etapas do show de Girolando, com a premiação dos animais com maior destaque e os grandes 
campeões escolhidos por uma comissão julgadora. As informações dos ganhadores foram divulgadas em tempo real para 
o ranking girolando nacional. 

O Instituto Federal – Campus Inconfidentes, um dos grandes parceiros, trouxe os alunos do curso técnico em agropecuária, 
supervisionados pelo professor André da Cruz França Lema, que contribuíram para o sucesso da Expo Santa Rita e tiveram a 
oportunidade de adquirir mais conhecimento. 

“Estas feiras e exposições são ótimas oportunidades de reunir produtores rurais de alimentos e animais de vários tipos 
e regiões, o que auxilia na formulação de políticas públicas. Por fim, ressalta-se que a Associação dos Produtores Rurais 
de Santa Rita do Sapucaí, que realiza eventos no município voltados para o agronegócio, com o objetivo de melhorias na 
genética do gado de nossa região, para uma maior eficiência na produção de leite, buscando valorizar o produtor rural local 
e regional”, completou o Vice-Presidente da Associação dos Produtores Rurais, Celso Henrique Teixeira. 

 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE GADO



Os cafés da CooperRita estiveram presentes nas feiras internacionais: Hotelex, em Xangai, na China, de 1 a 4 
de abril, e a Specialty Expo Coffee, em Boston, nos Estados Unidos (EUA), de 10 a 14 de abril. As participações 
fazem parte da estratégia da cooperativa de alcançar novos mercados e aproximar os compradores dos cooperados 
produtores de café. 

O Diretor de Café da CooperRita, Lucas Moreira Capistrano de Alckmin, e o vendedor de café da cooperativa, 
Jesiel Chagas, foram os interlocutores entre os estrangeiros e os cafés dos associados.
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CAFÉS DA COOPERRITA SÃO DIVULGADOS EM FEIRAS 
INTERNACIONAIS DOS EUA E CHINA

INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ



Cada vez mais, a origem do café é um fator de suma 
importância nos negócios e para a CooperRita, tem 
sido essencial estar presente nestes eventos onde 
os compradores têm a chance de conhecer seus 
fornecedores. 

Outro fator é que, com a atual cotação do café na 
bolsa de Nova York, uma das saídas é alcançar novas 
oportunidades, principalmente para cafés especiais. 

Nos últimos anos, os cooperados têm elevado a 
qualidade de seus cafés de forma significativa e a 
expectativa para a safra 2019/2020 é positiva. Os cafés 
especiais possuem um valor agregado maior e ajuda o 
produtor a passar por este momento de baixa de preços.

“A participação em feiras promove resultados de médio 
e longo prazo. Diversos contatos foram realizados e a 
CooperRita, todos as safras, conta com uma quantidade 
elevada de cafés especiais para ofertar para estes 
mercados, que se mostram cada vez mais exigentes”, 
afirma o Diretor de Café, Lucas Moreira Capistrano 
de Alckmin. Ainda segundo Lucas, a previsão é que a 
CooperRita continue participando de outros eventos 
fora do Brasil. 
 
Os cafés dos cooperados foram divulgados junto 
com outras cooperativas e instituições ligadas ao 
café no estande da Associação Brasileira de Cafés 
Especiais – BSCA, montado especialmente nas feiras 
realizadas nos dois países.
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INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ



COOPERRITA E LIDERANÇAS POLÍTICAS BUSCAM ALTERNATIVAS PARA 
RECUPERAR PERDAS DO SETOR CAFEEIRO
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COOPERATIVISMO

Cientes das inúmeras dificuldades enfrentadas diariamente por produtores de café de todo o Brasil, representantes 
do Governo Federal, Municipal e do cooperativismo, reuniram-se na quinta-feira, 25 de abril, com o Secretário-
Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Marcos Montes, para debater a criação 
de possíveis políticas que fomentem a cultura de valorização do trabalho de todos os nossos produtores.

Na ocasião, acompanharam o Deputado Federal Bilac Pinto, o Diretor de Café da CooperRita, Lucas Moreira 
Capistrano de Alckmin; os Prefeitos de Pouso Alegre, Rafael Simões, e de Borda da Mata, André Carvalho Marques.
Também participaram da reunião o Secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio; o Presidente da Comissão 
Nacional do Café da CNA, Breno Mesquita; o Diretor do Departamento de Comercializações e Abastecimento do 
MAPA, Silvio Farnese; e o Chefe de Gabinete do Prefeito de Borda da Mata, Celso Cardoso.

“Debater medidas que valorizem o trabalho de nossos produtores de café é de extrema importância para a 
sobrevivência do setor cafeeiro brasileiro, tendo em vista o alto custo de manutenção de uma lavoura de café e as 
constantes quedas do valor de mercado”, afirmou Bilac. 

Em reunião anterior à Brasília, o Diretor Presidente da CooperRita, Carlos Henrique Moreira Carvalho, também 
esteve presente com o Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
Marcos Montes, acompanhado de lideranças políticas, em que também expressou a importância da cafeicultura, 
as dificuldades e a necessidade de dar uma tratativa mais efetiva em prol dos cafeicultores.



COOPERRITA PARTICIPA DE TREINAMENTO QUE REFORÇA CAPACIDADE 
DE CRESCIMENTO DO S.P.A. SAÚDE
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INFORMATIVO

Com o tema Mãos Dadas para Novas Oportunidades, foi realizado em São Paulo, durante os dias 15 e 17 de abril, 
o 16º Encontro S.P.A. Saúde e Associadas e, paralelamente, o I Encontro com os profissionais de comunicação do 
sistema. Reunindo diferentes palestrantes, o foco principal foi mostrar aos profissionais envolvidos que é possível 
aumentar cada vez mais o número de vidas em nossos planos de saúde, que têm como diferenciais ser exclusivo 
aos produtores rurais e seus familiares, no modelo de autogestão e sem quaisquer fins lucrativos. 

A Diretoria do plano decidiu eleger 2019 como o Ano de Comunicação do S.P.A. Saúde e durante a reunião, os 
responsáveis pela área de marketing das cooperativas que participaram do evento, como a Analista de Marketing 
da CooperRita, Patrícia Rennó, colaboraram com sugestões para fortalecer o planejamento de comunicação do 
plano durante o ano. 

A responsável pelo S.P.A na unidade da cooperativa em Santa Rita do Sapucaí, Dilza Rodrigues, também esteve 
presente no treinamento geral dos correspondentes. 

Luiz Fernando Ribeiro, presidente do S.P.A. Saúde lembrou que o plano esteve literalmente na contramão dos 
acontecimentos no ano que passou. Enquanto a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciava o 
encerramento de atividades de dezenas de operadoras de planos de saúde no Brasil e, em três anos, a redução de 
3,1 milhões de usuários em planos de saúde, o S.P.A. Saúde cresceu. “Atingimos 20.000 vidas em nossos planos e 
passamos, no segmento nacional, de pequena para operadora de saúde de médio porte”, disse. 

Na manhã do dia 17, no mesmo local, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, com a presença dos integrantes 
dos Conselhos Deliberativo, Fiscal, Consultores jurídico, atuariais e auditores independentes, além de presidentes 
de associadas que aprovaram, por unanimidade, as contas do S.P.A. Saúde no exercício de 2018 e o planejamento 
orçamentário para 2019.



Minicurrículo:  Conta com 25 anos de experiência e 
atuação em diversos setores da área administrativa/
financeira/contábil, sendo os últimos 15 anos em 
posição de liderança de equipes, desenvolvendo 
expertise em implementação de indicadores de 
performance, visando redução de custos industriais 
diretos e indiretos, redução e otimização de estoques.

Cargo na CooperRita: Gerente Sênior de 
Controladoria e Administração 

O que motivou a escolher a sua área de atuação? 

A possibilidade de atuar junto a diversas áreas da 
empresa, colaborando de forma efetiva na melhoria 
de processos e controles internos, visando apoio à 
alta gestão na tomada de decisões. A proximidade 
de trabalho desenvolvido em empresa do ramo de 
laticínio e café, podendo utilizar a experiência em 
prol da CooperRita.

Quais são os desafios e objetivos a serem alcançados 
pelo seu departamento na CooperRita nos próximos 
anos?

Implementação de indicadores de performance em 
áreas específicas da empresa, visando melhorias 
nos controles já existentes e apoio às diversas 
áreas, no sentido de colaborar com os resultados. 
Conscientização de cada área, no sentido de 
reduzir dúvidas e questionamentos quanto à 
eficácia na implementação dos respectivos 
controles e a eficiência no apontamento das 
diversas informações que serão tratadas em cada 
departamento.

Enumere as ações que estão pautadas a serem 
realizadas em sua gestão.

1. Controle dos indicadores de performance;
2. Maior efetividade na gestão administrativa 

existente, promovendo com sua melhoria;
3. Maior interatividade com as demais áreas da 

empresa, funcionando ao mesmo tempo como 
cliente e fornecedor interno de informações 
relevantes para o dia a dia de cada setor.

Deixe uma mensagem para os nossos cooperados

Gostaria de agradecer a oportunidade e a 
confiança depositada nos meus conhecimentos por 
parte da Diretoria e de todos os cooperados. Usarei 
toda a minha experiência no intuito de desenvolver 
os nossos controles, visando a melhoria contínua 
da cooperativa, com a certeza de minha dedicação 
para atingirmos juntos bons resultados.

Nome completo:

Édrio Venceslau dos Santos

Idade: 50  anos

Formação Acadêmica:

Bacharel em Ciências Contábeis, 
MBA em Finanças e Controladoria

Cidade Natal: Caçador - SC
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NOVOS GESTORES

CONHEÇA O NOVO GESTOR
DA COOPERRITA



PATRULHA RURAL GARANTE PARCERIA COM A COOPERRITA E 
PROTEÇÃO PARA O HOMEM DO CAMPO

Criada em abril de 2018, a Patrulha Rural em Santa Rita 
do Sapucaí tem sido um dos pilares no apoio à segurança 
do produtor rural na região. A guarnição pertencente à 
Polícia Militar atua no policiamento em zona rural, com o 
intuito de preservar a ordem pública, bem como prevenir 
e reprimir delitos em fazendas, sítios, condomínios e 
cooperativas, dentre outros locais, trabalhando sempre 
com uma política de Polícia Comunitária e proximidade 
com o homem do campo.

Em janeiro de 2018, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, a 
sociedade civil organizada e a CooperRita, promoveram 
uma reunião com o então Comandante da 114ª Cia Polícia 
Militar na época – Cap. PM Philipe Alves Rosa, bem como 
com o atual Subcomandante - 2º Ten PM Elias Daniel da 
Motta Yanase, e presença de diversas autoridades locais, 
no intuito de buscarem uma solução para a melhoria das 
condições de Segurança na Zona Rural, em que ficou 
acordada a criação da Patrulha Rural.

Atualmente, a guarnição é composta pelo Cabo da Polícia 
Militar Marco Aurélio e o Soldado da PM Rafael Ferreira, 
que desenvolvem as seguintes atividades: rede de proteção 
junto aos moradores e cooperados, mapeamento da área e 
subárea da 114ª Cia (propriedades com câmeras, suspeitos 
e locais estratégicos).

“Fazemos a visita as propriedades de modo geral, visando 
conhecer os proprietários e moradores, a realidade 
destes e para passar dicas de segurança, fiscalização de 

trânsito e abordagens, de modo a coibir os furtos e roubos; 
levantamento de informações, que servem de base para 
futuras ações, além de palestras”, explica o Cabo da Polícia 
Militar Marco Aurélio.

E em decorrência desta interação comunitária e o trabalho 
exercido arduamente pela equipe policial, foram obtidos 
resultados, como o cumprimento de diversos mandados 
de prisão na zona rural, localização de veículos produto 
de furto, identificação de suspeitos e apoio na prisão de 
autores de roubo. 

Essas ações trouxeram resultados positivos, como a 
diminuição nos índices criminais na subárea da 114ª Cia, 
o que abrange Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião da 
Bela Vista, Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, 
garantindo maior tranquilidade e segurança aos moradores 
das comunidades rurais, produtores e cooperados.

A CooperRita agradece imensamente o trabalho e 
dedicação desses policiais que estão sempre ao lado 
dos nossos associados.
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PARCERIA NO CAMPO 



14 Edição 641 • Ano 61 • Maio 2019

QUALIDADE DO LEITE



CIA DO LEITE - CASO DE SUCESSO EM CACHOEIRA DE MINAS

A história de Terezinha Marina Vilas Boas e Inácio 
Pinto Soares, da cidade de Cachoeira de Minas, no Sul 
de Minas, produtores de leite e cooperados CooperRita 
tem tomado rumos positivos no último ano. 

Em busca de melhorias para produção, os 
agricultores resolveram investir no Projeto Cia do 
Leite e, desde de julho de 2018, têm recebido apoio 
oferecido em parceria com a cooperativa.

Na época, com a produção inicial de 55 litros com 
12 vacas, uma das medidas de impacto para que os 
associados buscassem esse apoio foi a introdução 
da técnica do pré-parto, antes inexistente e 
desconhecida pelo casal.

Uma análise dos animais e da propriedade rural 
foi realizada por Marceu Braga Borges, Médico 
Veterinário e Assistente de Treinamento e 
Desenvolvimento da Cia do Leite, em que foram 
diagnosticadas algumas falhas e ao verificar o 
potencial genético dos animais, introduziu uma 
dieta aniônica e alguns outros manejos, tais como 
separação dos animais em lote, restrição de sódio 
no período de aproximadamente 21 dias antes do 
parto previsto.

“Houve um aumento de produtividade, aliado a um 
manejo adequado no pós-parto, assim como uma 
divisão de lotes e ajustes na dieta, que passou a ser 
feita na propriedade”, explicou Marceu. 

Com a consultoria da Cia do Leite é possível 
perceber grandes mudanças. Com o mesmo número 
de animais, a produção saltou para 159 litros por 
dia, além da melhora do período de serviço que 
era de 220 dias e foi para 171 dias. O intervalo de 
parto, que era realizado em 502 dias, passou para 
455 dias, o que ocasionou um aumento da receita e 
das margens do preço do leite. 

“A vinda da Cia do Leite está melhorando para 
nós, como o pré-parto, o ultrassom e outras 
atividades que estamos fazendo. A gente consegue 
ver o resultado e não temos muito gasto com esse 
programa, com as mesmas vacas que tínhamos 
antes, já estamos tendo retornos muito positivos. 
Indico para todos produtores rurais”, afirma 
Terezinha Marina.
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RAÇÕES COOPERRITA - QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR!

ARTIGO TÉCNICO

Há 40 anos produzindo rações para os animais dos 
seus associados, a CooperRita sabe da importância 
de se ter um produto com qualidade e com valores 
acessíveis, pois é na alimentação dos animais onde 
está a maior fatia do custo de produção de leite.

A formulação das rações da cooperativa é composta 
por matérias-primas nobres, no que se refere às fontes 
de energia, proteína, minerais, vitaminas e aditivos.

Poderíamos formular rações utilizando produtos 
mais baratos, o que geraria redução nos preços 
finais, entretanto, a nossa opção é somente utilizar 
materiais que nos dão a garantia e a estabilidade 
nas formulações.

Nossas rações apresentam poucas alterações na 
formulação durante o correr do ano, o que torna 
saudável para o rúmen das vacas. Caso haja alteração 

e introdução de novos ingredientes, as bactérias do 
rúmen demoram de 15 a 20 dias para se adequarem, o 
que geralmente acarreta queda de produção.

Além disso, ao chegar na fábrica, toda matéria-prima 
adquirida é criteriosamente analisada antes do 
descarregamento e estabelecemos um programa de 
boas práticas de fabricação, o que garante um bom 
produto para o consumidor.

O portfólio das rações CooperRita é composto por 
11 tipos, sendo 6 para vacas de leite, 1 manutenção, 2 
para bezerras, 1 pré-parto e 1 para confinamento.

Para as vacas de leite, as 6 opções nos permitem 
alimentar adequadamente qualquer rebanho, pois 
são rações tamponadas com uso de alta tecnologia, 
como é o caso da CooperRita 27% e Concentrado Grão 
Úmido, indicadas para rebanhos de alta produção.
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O tipo CooperRita 25% também é tamponada e 
direcionada para altas produções. A ração 22%, 
CooperRita 22 Ureia e 20 AE, não são tamponadas, 
mas indicadas para rebanhos de média a baixa 
produtividade.

Com o investimento em inovação na fábrica de 
rações foi lançado recentemente, o Concentrado 
CooperRita Grão Úmido, indicado para os produtores 
que aderiram à tecnologia.

O produto é composto basicamente de farelo de soja 
e núcleo mineral tamponado, o que permite redução 
do custo de alimentação, já que a parte energética da 
ração é produzida na propriedade do cooperado, o 
que representa de 60 a 70% da ração. Entretanto, se o 
produtor não tem o grão úmido, mas o fubá de milho 
na fazenda, também poder fazer uso desta opção.

Outra novidade é a inclusão de adsorventes de 
micotoxinas em algumas formulações de rações, pois 
foram averiguados no campo uma alta incidência de 
micotoxinas nas dietas, o que pode causar vários 

PAULO DE TARSO TEIXEIRA
Responsável Técnico Fábrica de Rações CooperRita

problemas de saúde nos animais. Esse tipo de ração 
é opcional e precisa ser solicitada pelos produtores 
no momento da compra. 

Para facilitar o manejo das rações, a CooperRita 
também passou a oferecer a entrega de ração 
granelizada. Esta modalidade oferece grandes 
benefícios, pois anula o problema de ataque de 
roedores e apresenta facilidades por não depender 
de mão de obra no momento da entrega.

Essa atividade contribui por trazer uma economia 
de aproximadamente R$3 por saco de ração, o que 
também favorece que o cooperado possa investir na 
compra de silo.

Rações CooperRita, sinônimo de qualidade, com 
alto potencial produtivo para os animais, menor 
custo e confiança!



TÁ NA HORA DE FAZER A FESTA 
COM O BRIGADEIRO DE DOCE DE 
LEITE COOPERRITA!

Confi ra essa receita sensacional!

Ingredientes:

1 lata de leite condensado
300g de Doce de Leite CooperRita
1 colher de Manteiga CooperRita
Coco ralado a gosto

Modo de Preparo:

Em uma panela, no fogo médio, coloque o leite 
condensado, o Doce de Leite e a Manteiga CooperRita. 
Vá mexendo bem até a mistura desgrudar do fundo 
da panela. Deixe esfriar e coloque na 
geladeira por 30 minutos. Retire da 
geladeira, unte as mão com Manteiga 
CooperRita e faça bolinhas com 
a massa. Passe no coco ralado e 
disponha em forminhas. Pronto, 
a festa já pode começar!

FIQUE DE OLHO

SANTA RITA DO SAPUCAÍ:

11 e 12/05 Douglas
18 e 19/05 – Carlos Augusto 
25 e 26/05 – Douglas

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE:

Jose Roberto Andrade Pereira – 98861-0181
Jose Joaquim Ribeiro Mota- 98809-0377
Atendimento de segunda a sábado.

Plantão Veterinário
MAIO 2019

CONTATOS
Carlos August:o 99963-2694
Douglas: 99126-6260
Paulo: 99982-0615
Lucas: 99820-8377
José Augusto: 99981-3883
Marcelo: 99922-8650

CAREAÇU:

11, 12/05 - Marcelo
18 e 19/05 - José Augusto
25 e 26/05 - Lucas



PASSO A PASSO DE COMO LAVAR CORRETAMENTE 
AS EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

A legislação brasileira determina que todas as 
embalagens rígidas de defensivos agrícolas devem ser 
lavadas com o objetivo de evitar a sua contaminação 
com produto residual. Além disso, os procedimentos 
de lavagem, quando realizados durante a preparação 
da calda, evitam desperdício do produto e reduzem 
riscos de contaminação do meio ambiente. A lavagem é 
indispensável para a reciclagem posterior do produto e 
deve ser feita conforme norma específi ca (NBR 13.968) 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A norma prevê dois tipos de lavagem: tríplice e sob pressão.

Tríplice lavagem
Como o próprio nome diz, a tríplice lavagem consiste 
em enxaguar três vezes a embalagem vazia, de acordo 
com os seguintes passos:

Esvaziar totalmente a embalagem.

Esvaziar totalmente o conteúdo da 
embalagem no tanque do pulverizador.

Repetir os procedimentos mais 
duas vezes.

Transferir a água de lavagem para o 
interior do tanque do pulverizador.

Inutilizar a embalagem plástica ou 
metálica, perfurando o fundo.

Inutilizar a embalagem. Para isso, 
basta perfurar seu fundo com um 
objeto pontiagudo. 

Encher a embalagem com água limpa 
até ¼ de seu volume (25%).

Encaixar a embalagem vazia no local 
apropriado do funil instalado no 
pulverizador.

Fechar o recipiente e agitar 
vigorosamente durante cerca de 30 
segundos para dissolver qualquer 
resíduo do produto que tenha 
aderido à embalagem.

Adicionar o mecanismo para liberar 
o jato de água.

Despejar a água dentro do tanque 
do equipamento de aplicação. A 
embalagem deve fi car sobre a abertura 
do tanque por  30 segundos, para que 
todo o conteúdo escorra. 

Direcionar o jato de água para todas 
as paredes internas da embalagem por 
30 segundos.

Lavagem sob pressão 
Nesse sistema, a embalagem é encaixada no funil do 
pulverizador e a bomba do próprio equipamento gera 
a pressão para pressionar o bico de lavagem. A água 
limpa utilizada no processo é captada de um tanque 
extra, que pode ou não estar integrado ao equipamento.
Os passos são os seguintes:

Fonte: www.inpev.org.br
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MAIORES PRODUTORES DE LEITE - FEVEREIRO 2019
CLASS. NOME TOTAL/L

1 MOACYR DIAS PEREIRA E OUTROS 323.218

2 CESAR AUGUSTO FERRAZ JUNQUEIRA 249.645

3 WANDA MARIA RENNO MOREIRA 
A.CUNHA E OUTROS 247.624

4 CLAUDIO JUNQUEIRA FERRAZ DE 
ALMEIDA E OUTROS 166.415

5 VIRGILIO DIAS PEREIRA SOBRINHO 111.306

6 JOAQUIM CARLOS DE ASSIS E OUTRO 103.562

7 RENATA FRANQUEIRA CARNEIRO 88.190

8 CLEBER RIBEIRO DE MATOS 85.122

9 BRUNO DIAS LEAO MOREIRA E OUTROS 81.655

10 JOSE FRANCISCO CASTRO PEREIRA 81.183

11 MARCOS RENNO MOREIRA 77.929

12 CARLOS CESAR ANDREONI 67.154

13 ALBERTO DE CASTRO NEVES E OUTROS 61.646

14 JOSE RENNO MOREIRA 59.100

15 FRANCISCO CARLOS VILELA E OUTROS 39.201

16 ANTONIO GUILHERME RIBEIRO GRILLO 35.152

17 JOAO CARLOS RIBEIRO 28.335

18 JOAO VIANNAY SILVA DA CUNHA 27.745

19 MARCELO TELES CAPISTRANO 27.258

20 DECIO COELHO COSTA 26.557

21 JOSE TADEU JUNQUEIRA CRUZ 25.084

22 ESP RENATO TELLES BARROSO 24.560

23 OSMANE MOREIRA DIAS 24.529

24 DIVANIR BENEDITO DE FARIA E OUTROS 24.056

25 LUIZ ANTONIO CARNEIRO RENNO 18.879

TOTAL: 2.105.105

MELHORES PRODUTORES POR QUALIDADE
MARÇO  2019

CLASS. NOME CIDADE

1 CORNELIO RIBEIRO SALLUM AL`OSTA CARMO DE MINAS

2 ANTONIO DE ARIMATEA DE MELO SAO GONCALO DO 
SAPUCAI

3 JOSE DE OLIVEIRA FILHO SANTA RITA DO 
SAPUCAI

4 MARCIO MARQUES SILVERIO CAREACU

5 CARLOS DONIZETE DE SOUZA CAREACU

6 JOSE EUGENIO DA COSTA CACHOEIRA DE 
MINAS

7 JUAREZ SOUZA SANTOS SANTA RITA DO 
SAPUCAI

8 ESP ANTONIO SILVERIO DA SILVA SANTA RITA DO 
SAPUCAI

9 CARLOS ABEL GUERSONI REZENDE POUSO ALEGRE

10 EDENAIDE BERALDO RIBEIRO SANTA RITA DO 
SAPUCAI

11 ALEXSANDRE ALVES FAGUNDES NATERCIA

12 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA PIRANGUINHO

13 ANTONIO JOSE FAGUNDES NATERCIA

14 RAIMUNDO FLORIANO DE CASTRO CAREACU

15 JOAQUIM TEODORO SOBRINHO CAREACU

16 MILTON ROBERTO BERTINI CAREACU

17 ANTONIO CARLOS RIBEIRO BALDONI SANTA RITA DO 
SAPUCAI

18 JOSE EDISON DE ALMEIDA CACHOEIRA DE 
MINAS

19 ALESSANDRO SILVA NATERCIA

20 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA 
REZENDE

CACHOEIRA DE 
MINAS

21 ARMANDO COSTA CACHOEIRA DE 
MINAS

22 JOSE FRANCISCO CASTRO PEREIRA CONCEICAO DO RIO 
VERDE

23 JOSE MAURILIO PEREIRA CONCEICAO DO RIO 
VERDE

24 ALFREDO ROMEU DO COUTO JUNIOR SANTA RITA DO 
SAPUCAI

25 ALFREDO ROMEU DO COUTO SANTA RITA DO 
SAPUCAI

COOPERADO,

QUER COMPRAR, VENDER OU ANUNCIAR ALGO?
AGORA TEMOS A SEÇÃO DE CLASSIFICADOS, ONDE VOCÊ PODE 
ANUNCIAR GRATUITAMENTE. 
Interessados, entrar em contato com (35) 3473-3525 ou pelo e-mail: 
marketing@cooperrita.com.br

ENVIE UM EMAIL COM O NOME, A MATRÍCULA E O NÚMERO DO SEU CELULAR PARA 
PATRICIA.RENNO@COOPERRITA.COM.BR OU LIGUE PARA O MARKETING (35) 3473-3525.

COOPERADOS DE LEITE E CAFÉ PARTICIPEM DOS 
GRUPOS DE WHATSAPP DA COOPERRITA!
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MELHORES CBT - MARÇO 2019

CLASS. NOME CIDADE
mil 

UFC/
mL

1 NAIR DA SILVA RODRIGUES CACHOEIRA DE 
MINAS 2

2 JOSE HENRIQUE DA SILVA                  CACHOEIRA DE 
MINAS 4

3 JOAO VIANNAY SILVA DA 
CUNHA             

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 5

4 RODINELIO ALVES PEDRALVA 5

5 JOSE FRANCISCO CASTRO 
PEREIRA           

CONCEICAO DO 
RIO VERDE 6

6 MARCIO MARQUES SILVERIO                 CAREACU 6

7 JOSE MAURILIO PEREIRA                   CONCEICAO DO 
RIO VERDE 6

8 CARLOS DONIZETE DE 
SOUZA                CAREACU 6

9 ANTONIO GUILHERME 
RIBEIRO GRILLO        

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 7

10 JOAQUIM ANTONIO 
VITORIANO               NATERCIA 8

11 JOSE MILSON VILAS BOAS                  NATERCIA 8

12 LUIZ JOSE PEREIRA                       NATERCIA 8

13 MICHEL RIBEIRO DE 
MAGALHAES

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 8

14 PEDRO ANTONIO 
VITORIANO                 CAREACU 8

15 CORNELIO RIBEIRO SALLUM 
AL`OSTA         

CARMO DE 
MINAS 8

MELHORES CCS - MARÇO 2019
CLASS. NOME CIDADE mil/mL

1 JOAQUIM EUGENIO DA 
COSTA                

CACHOEIRA DE 
MINAS 26

2 LEONARDO AZEVEDO 
RIBEIRO                

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 42

3 CORNELIO RIBEIRO SALLUM 
AL`OSTA         

CARMO DE 
MINAS 57

4 JOSE DE OLIVEIRA FILHO                  SANTA RITA DO 
SAPUCAI 61

5 JOSE AMBROSIO DO COUTO                  SILVIANOPOLIS 62

6 JOAO BATISTA LOPES                      CAREACU 68

7 NAIR DA SILVA RODRIGUES   CACHOEIRA DE 
MINAS 75

8 CARLOS HENRIQUE 
OLIVEIRA REZENDE        

CACHOEIRA DE 
MINAS 75

9 ARMANDO COSTA                           CACHOEIRA DE 
MINAS 75

10 ESP ANTONIO SILVERIO DA 
SILVA           

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 75

11 LUIZ CARLOS SANTOS 
PADUAN               

CACHOEIRA DE 
MINAS 77

12 JOSE PADUAN                             CACHOEIRA DE 
MINAS 77

13 ANTONIO DE ARIMATEA DE 
MELO             

SAO GONCALO 
DO SAPUCAI 84

14 ANTONIO CARNEIRO DE 
SOUZA     

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 87

15 JUAREZ SOUZA SANTOS                     SANTA RITA DO 
SAPUCAI 90

MELHORES GORDURA - MARÇO 2019
CLASS. NOME CIDADE %

1 IRINEU FRANCISCO DA SILVA               SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 4,42

2 DARCI ANDERSON FURTADO 
PEREIRA          

CONCEICAO DO 
RIO VERDE 4,40

3 GILNEI RIBEIRO DE SOUZA                 SANTA RITA DO 
SAPUCAI 4,38

4 CARLOS DONIZETE DE SOUZA                CAREACU 4,35

5 MARCIO MARQUES SILVERIO                 CAREACU 4,35

6 INACIO FERNANDES DE 
OLIVEIRA            

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 4,35

7 ANIZIO DE SOUZA PEREIRA                 SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 4,34

8 SEBASTIAO RAFAEL BARBOSA                CACHOEIRA DE 
MINAS 4,27

9 MARCOS ANTONIO 
SALVADOR DE BARROS       

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 4,27

10 JOSE EDISON DE ALMEIDA                  CACHOEIRA DE 
MINAS 4,25

11 CORNELIO RIBEIRO SALLUM 
AL`OSTA         CARMO DE MINAS 4,23

12 JOAO BENEDITO DE FARIA                  CACHOEIRA DE 
MINAS 4,21

13 ANTONIO LAZARO DA LUZ                   PIRANGUINHO 4,20

14 JACY VILELA VIANA RIBEIRO               SANTA RITA DO 
SAPUCAI 4,17

15 PAULO VIEIRA LEITE                      SOLEDADE DE 
MINAS 4,15

MELHORES PROTEÍNA - MARÇO 2019
CLASS. NOME CIDADE %

1 PAULO VIEIRA LEITE SOLEDADE DE 
MINAS 3,84

2 ANTONIO JOSE FAGUNDES NATERCIA 3,78

3 ALEXSANDRE ALVES 
FAGUNDES NATERCIA 3,77

4 BENEDITO ROBERTO DE 
ALMEIDA

CACHOEIRA DE 
MINAS 3,64

5 JOSE AYLTON PEREIRA DE 
CASTRO

CONCEICAO DO 
RIO VERDE 3,61

6 FERNANDO DOS SANTOS 
VILELA

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 3,61

7 ALESSANDRO BRANDANI DA 
SILVA PIRANGUINHO 3,61

8 ALEXANDRE LUDKE DE 
OLIVEIRA SILVIANOPOLIS 3,6

9 GILNEI RIBEIRO DE SOUZA SANTA RITA DO 
SAPUCAI 3,6

10 RAIMUNDO DE PAULA 
OLIVEIRA

CACHOEIRA DE 
MINAS 3,59

11 MILTON ROBERTO BERTINI CAREACU 3,58

12 JOAQUIM TEODORO 
SOBRINHO CAREACU 3,58

13 RAIMUNDO FLORIANO DE 
CASTRO CAREACU 3,58

14 OLIVEIROS VITAL DE SENE PIRANGUINHO 3,57

15 JOAO BENEDITO DE FARIA CACHOEIRA DE 
MINAS 3,57
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