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LEITE

Estamos iniciando o segundo 
trimestre do ano de 2021 e, 
se olharmos os preços dos 
produtos agrícolas isolados 

e comparamos com o ano passado, 
parece que os produtores rurais estão 
muito bem de rentabilidade.

O leite é negociado na média a valores 
próximos de R$ 2,00 e o café a valores 
próximos a R$ 750,00. 

Para quem caiu no Brasil nesse mês de 
abril de 2021 e não viu o que aconteceu 
nos últimos 12 meses, há de pensar 
“Que coisa boa, tanto os produtores de 
leite quanto os produtores de café estão 
muito bem, ganhando uma boa renda.”

Essa afirmação seria verdade se não 
fosse toda a inflação de produção que 
ocorreu nesse período.

Vimos tudo subir absurdamente, o 
farelo de soja, milho e petróleo subiram 
de 100% a 200%. Os defensivos pelo 
menos 60%, os adubos, de 50% a 100%.

Portanto estamos falando em um novo 
patamar de custo de produção e não 
em necessariamente novos patamares 
de preço das comodities ou novo boom 
de comodities como muitos dizem.

Isso posto, cabe aos produtores da 
CooperRita entenderem sua posição 
nesse mercado global e buscarem se 
precaver de movimentos futuros.

Imagino que o diferencial de custo 
de produção do café de montanha 
x mecanizado nesses próximos 
períodos irão se aproximar, e os 
cafeicultores de montanha terão um 
ganho de competitividade frente aos 
cafeicultores mecanizados.

Quanto aos produtores de leite, 
visualizamos um horizonte de maiores 
desafios quanto aos insumos para 
produzir o leite, mas ao mesmo tempo 
temos consciência de quem tiver 
competitividade para passar por esses 
momentos turbulentos terá vantagens 
lá na frente quando o consumo se 
estabilizar e voltarmos a uma vida 
normal de consumo de lácteos.

Estamos trabalhando para oferecer o 
melhor para os nossos cooperados, que  
apesar do mercado estar aumentando 
os preços dos insumos, continuamos 
a buscar os melhores preços dos 
produtos para os nossos cooperados, 
equilibrando o preço do leite e 
proporcionando os melhores negócios 
para o café.

Vamos em frente!

Diretor Presidente
Lucas Moreira Capistrano de Alckmin
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GRUPOS DE GESTÃOGRUPOS DE GESTÃO

GRUPOS 
DE GESTÃO 
COOPERRITA: 
AJUDANDO OS 
PRODUTORES 
DE LEITE NA 
MELHORIA DA 
RENTABILIDADE
Desde 2017 a CooperRita vem implementando Grupos 
de Gestão de Leite, com a finalidade de ajudar os 
produtores na melhoria das técnicas de manejo e 
acompanhamento financeiro da atividade leiteira. 
Estes grupos tem como base 1 técnico, que assume 
um grupo de 15 a 20 produtores, onde é feito um 
acompanhamento mensal, com visitas técnicas de 
4 horas na propriedade, onde conjuntamente com 
o  produtor são discutidos os gargalos da produção 
e soluções para melhorar os índices zootécnicos e 
financeiros da atividade.

Este modelo de assistência tem se mostrado bastante 
eficiente, onde observamos que em todos os grupos 
é visível a melhoria nos indicadores de eficiência 
produtiva, reprodutiva, nutricional e financeira. Desta 
forma as propriedades assistidas, pela implementação 
de novas tecnologias e práticas de manejo, têm 
conseguido melhorar a produção total de leite, bem 
como a diminuir os custos de produção, criando assim 
blindagens contra possíveis crises da atividade, onde 
estamos sujeitos diariamente a variações nos custos 
de produção ou no preço do leite, resultando em 
produtores que conseguem sobreviver em situações 
de crise. 

Dentro desta visão a CooperRita já tem implementado 
4 Grupos de Gestão Leite, onde acompanha em 
torno de 60 produtores, o que representa 17% por 
fornecedores de leite. Produtores interessados neste 
tipo de assistência podem procurar o Departamento 
de Assistência Técnica CooperRita, pois serão 

cadastrados com intuito de formarmos novos grupos.
São ao todo 4 Grupos de Gestão, sendo eles: Educampo 
Leite Conceição do Rio Verde, Educampo Leite Santa 
Rita do Sapucaí, Cia do Leite e ATG Senar. 

O Grupo de Gestão Cia do Leite,  formado no ano de 
2017, atualmente conta com 21 produtores da atividade 
leiteira, que recebem assistência mensalmente 
com propósito de ajudar o produtor a melhorar sua 
atividade,  promovendo melhor eficiência produtiva 
e consequentemente econômica, resultando em  
menores custos de produção.

No início do projeto em 2017 a produção média de leite 
do grupo de produtores girava em torno de 2.898 litros 
por mês. No fechamento do ano de 2020 essa produção 
média apresentou 3.647 litros, um aumento de 26% 
na produção média de leite do grupo, após início da 
assistência técnica.

Junto a essa produção vem a margem bruta, que é a 
rentabilidade do produtor mediante a atividade. Renda 
bruta essa que aumentou em média 1.226% em 2020 
em relação ao início do projeto. Conseguindo um custo 
operacional efetivo por litro de leite de R$1,34 para 
produzir um litro de leite, sendo excedente o ganho do 
produtor. Um ótimo resultado mediante ao alto custo 
de produção na atual realidade.

Outros resultados foram em relação a parte reprodutiva, 
tendo uma redução de 75 dias no intervalo entre os 
partos, juntamente com uma redução de 70 dias no 
período voluntário de espera, consequentemente 
tendo uma melhora de 30% na taxa de concepção do 
grupo de produtores. Junto a reprodução obteve-se um 
excelente resultado também na higiene e qualidade de 
leite, conforme no gráfico a seguir.

Todos esses resultados positivos foram mediante a 
aplicação de técnicas e manejos implementados nas 
propriedades, como análise de solo, planejamento 
de volume, piquete maternidade, manejo pré-parto, 
criação intensiva de bezerros, divisão de lotes, 
formulação de dieta, protocolos de IATF, piquetes 

rotacionados, milho reidratado (grão úmido), entre 
outras atividades implementadas, que auxiliaram uma 
melhora na eficiência de produção e consequentemente 
bons resultados financeiros, ajudando a otimizar a 
produção, obtendo-se  melhor lucratividade e  melhoria  
na vida do produtor de leite.

GRÁFICO DO CUSTO 
DE LEITE 

COE (Custo Operacional Efetivo)
Leite Grupo de Gestão X R$1,34 / litro de leite. 

COE - CUSTO OPERACIONAL EFETIVO

R$ 1,34

R$ 1,56 R$ 1,56

CIA DO LEITE
EDUCAMPO 

SRS
EDUCAMPO 

CONCEIÇÃO DO 
RIO VERDE
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OS ASSOCIADOS ABAIXO RECEBERÃO A BONIFICAÇÃO PELA CONQUISTA. 

PARABÉNS AOS COOPERADOS
QUE CONSEGUIRAM OS PRIMEIROS 
LUGARES EM QUALIDADE DO LEITE

MÊS ABRIL 2021
NOME

MATHEUS COELHO DAVI 
ROSELI ALVES MOTTA 
ARMANDO COSTA 
CINTIA ROSA REZENDE 
ADELIO EUGENIO DA SILVA 
ANTONIO MONSERRAT DE SOUZA E OUT
ESP JOÃO EUGNEIO DA SILVA 
ESP MARIA ROSA DA SILVA 
JOAO BATISTA LOPES 
CARLOS NEI TENORIO MENDONÇA 
ANDRE LUIZ COSTA PADUAN 
ALBERTO DE CASTRO NEVES E OUTROS 

 ASSEMBLEIA GERAL  ASSEMBLEIA GERALGRUPOS DE GESTÃO QUALIDADE DO LEITE

COLOCAÇÃO

COMO FUNCIONA A PREMIAÇÃO?

PARA SABER MAIS SOBRE COMO CONQUISTAR A PREMIAÇÃO, ENTRE EM CONTATO 
COM O SETOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COOPERRITA. (35) 3473-3500.

A Premiação pela qualidade do Leite é uma forma de incentivo aos 
cooperados de leite CooperRita que obtiveram os melhores resultados 
durante o mês. Esses resultados são os esforços alcançados por meio do 
bom manejo da ordenha, limpeza do equipamento, higienização, controle da mastite 
e refrigeração do leite no momento da coleta.

É a CooperRita valorizando o comprometimento e esforço do produtor, para que o 
leite produzido seja sempre entregue com alta qualidade.

Os critérios para avaliação para o pagamento da qualidade do leite são medidos 
pelos resultados de CPP, CCS, proteína, gordura e temperatura de resfriamento do 
tanque. O valor máximo de bonificação por produtor pode chegar a R$4 mil.

Realização de diagnóstico de gestação e avaliação ginecológica.
Fonte: Arquivos CooperRita

Milho reidratado.
Fonte: Arquivos CooperRita

Gado no pasto rotacionado. 
Fonte: Arquivos CooperRita

Com assistência. 
Fonte: Arquivos CooperRita

Roça de milho com alta produção, seguindo
recomendações de plantio e adubação. 

Fonte: Arquivos CooperRita

Antes do manejo intensivo pasto rotacionado.
Fonte: Arquivos CooperRita
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Produtor vacinando seu gado contra Brucelose.
Fonte: Ascom/ Adepará

VACINAÇÃO BRUCELOSE 

INSTITUTO 
MINEIRO DE 
AGROPECUÁRIA 
ALERTA PARA 
VACINAÇÃO 
CONTRA 
BRUCELOSE 
PRODUTORES QUE POSSUEM EM SEUS REBANHOS 
FÊMEAS BOVINAS E BUBALINAS DE 3 A 8 MESES 
TÊM ATÉ O DIA 30 DE JUNHO PARA PROVIDENCIAR 
A VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE DE SUAS 
BEZERRAS.

POR AGÊNCIA SAFRAS 

A medida é obrigatória e deve ser cumprida todo 
ano a cada semestre. No estado, o Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA) vinculado à Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) 
supervisionam a vacinação, em consonância com 
as diretrizes do Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT).

Luciana Oliveira, médica veterinária e coordenadora 
do PNCEBT no IMA, alerta sobre a importância 
da vacinação contra a brucelose em todas as 
fazendas, independente do perfil produtivo. “Seja nas 
propriedades leiteiras ou de corte, todas as bezerras 
precisam ser vacinadas para estarem protegidas 
contra a doença”, reforça.

Como a imunização das bezerras é feita por meio de 
uma vacina viva atenuada, explica Oliveira, a atividade 
somente pode ser realizada por médico veterinário 
cadastrado no PNCEBT ou por vacinador sob sua 
responsabilidade. “No PNCEBT temos aprovado 
o uso de dois tipos de vacina, a B19 e a RB51. A 
grande diferença entre as duas é exatamente a não 
interferência dos anticorpos vacinais no diagnóstico 
de brucelose quando se utiliza a RB51.

Lembrando que as fêmeas vacinadas com a B19 deverão 
ser marcadas no lado esquerdo da face com o algarismo 
final do ano da vacinação. Já as fêmeas vacinadas com 

a RB51 deverão ser marcadas no lado esquerdo da face 
com a letra V. Na prática, para as vacinações realizadas 
em 2021, a marca a ser utilizada nas bezerras é a do 
número 1”, frisa.

A compra da vacina contra brucelose somente é 
permitida mediante apresentação do receituário, 
emitido por médico veterinário cadastrado que 
fica retido no estabelecimento comercial. A vacina 
adquirida deve ser mantida entre dois e oito graus 
centígrados do momento da compra até a vacinação 
das fêmeas.

O produtor é obrigado a declarar a vacinação contra 
brucelose ao IMA, de acordo com a legislação. Ao 
final de cada semestre, o produtor tem até o décimo 
dia do mês subsequente para realizar a entrega dos 
atestados de vacinação contra brucelose ao IMA. Na 
prática, as vacinações realizadas no primeiro semestre 
deverão ser declaradas ao IMA até o dia 10 de julho. Já 
as vacinações do segundo semestre, declaradas até o 
dia 10 de janeiro.

O IMA recomenda que os atestados de vacinação 
contra brucelose sejam enviados ao escritório da 
região, após a vacinação. O produtor que não vacinar 
contra brucelose é passível de ser multado no valor 
de 25 Ufermgs o que equivale a R$98,6/bezerra, tendo 
como base o número de fêmeas de 0 a 12 meses da 
última declaração prestada ao IMA em ficha cadastral. 
Já o produtor que deixar de declarar a vacinação contra 
brucelose ao IMA está sujeito a multa em 5 Ufemgs, 
valor de R$19,72/bezerra.

Crédito: Canal Rural

DECLARAÇÃO 
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PONTO DE COLHEITA DO CAFÉ

COLHEITA DO CAFÉCOLHEITA DO CAFÉ

A produção de café no Brasil é uma atividade agrícola 
historicamente reconhecida por contribuir com a 
melhoria social e econômica do país. A exigência dos 
consumidores por um café de qualidade tem sido cada 
vez maior.

O ponto de colheita do café é determinante na 
qualidade final do produto. Sendo assim a avaliação 
para determinar o ponto ideal de colheita é muito 
importante para quem busca obter um produto de 
qualidade. Esta avaliação deve ser feita próximo à 
colheita e tem como finalidade orientar na tomada 
de decisão de iniciar ou não a colheita, como também 
definir com melhor precisão e clareza por qual talhão 
deverá iniciar-se a colheita.

A colheita de café deve acontecer quando os frutos 
atingem seu estado de maturação fisiológico, que 
ocorre no período da seca, entre abril a setembro. Há 
um método prático para avaliarmos se o grão de café 
já atingiu a maturação fisiológica. Devemos coletar o 
fruto no terço inferior da planta, onde a maturação é 
mais tardia e com o auxílio de um canivete, realizamos 
um corte na transversal do fruto, expondo o centro 
das duas sementes presentes no grão. Logo após o 
corte pressionamos o fruto, se o conteúdo presente 
na semente estiver aquoso o mesmo ainda não está 
maduro fisiologicamente, caso contrário, se o mesmo 

não eliminar água com a pressão, podemos considerá-
lo fisiologicamente maduro.

Porém, mesmo que maduro fisiologicamente, devemos 
evitar colher a lavoura quando a mesma apresentar 
alto índice de grãos verdes, pois isto poderá aumentar 
a porcentagem de catação. Por isso é importante 
realizarmos a amostragem e definirmos a porcentagem 
de grãos em cada estágio de maturação.

AVALIAÇÃO DA 
MATURAÇÃO DOS 
FRUTOS NA LAVOURA:
 » Escolher quatro plantas que representem o talhão;

 » Colher os frutos dessas plantas e medir a 
quantidade colhida;

 » Retirar 1 litro do café colhido e separar os frutos 
por estágio de maturação, ou seja: verde, cereja, 
passa e seco;

 » Anotar a quantidade de frutos obtidos em 
cada estágio de maturação e converter em 
porcentagem.

O ideal é que a colheita se inicie quando a lavoura 
ou talhão apresentar pequena quantidade de cafés 
verdes, menor que 20%, e estiver ainda com pequena 
quantidade de frutos passas ou secos. Isto porque 
quando se colhe o café com grande quantidade de grãos 
verdes ocorrem perdas qualitativas pelas alterações 
no tipo, bebida, sabor e aroma. Frutos verdes não 
apresentam composição química ideal para se ter uma 
bebida de boa qualidade, conferindo uma característica 
de adstringência a bebida. Por outro lado, a colheita 
muito tardia é responsável pela senescência de frutos, 

podendo dar origem aos piores defeitos do café, como 
grãos ardidos e pretos, em razão da queda de frutos no 
chão ou pela secagem em más condições nas plantas, 
que poderão interferir de forma negativa na qualidade, 
conferindo aromas e sabores indesejáveis ao café.

Quanto ao rendimento, normalmente estima-se que 
cerca de 480 a 500 litros de café da roça rendam uma 
saca de 60 kg de grãos. O rendimento pode variar 
bastante conforme o estágio de maturação dos frutos. 
Segundo dados experimentais da Procafé, para compor 
uma saca de café beneficiado de 60 kg, os volumes 
necessários ficaram em: 326 litros para os frutos secos 
do pé ou 442 litros para os frutos passas ou 493 litros 
com os frutos cerejas ou 604 litros para os frutos 
verdes.

Lembre-se, é recomendável que se comece o processo 
de secagem do café logo após a colheita, para evitar 
perdas de qualidade.

Autores: Max Marques e Marcos Paulo Franco de 
Matos - CooperRita
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#SouCooperRita

DIA DO TRABALHADOR DIA DO TRABALHADOR

CAMPANHA DE ENDOMARKETING 
COOPERRITA PRESENTEIA OS 
COLABORADORES NO DIA DO 
TRABALHO

Todos os colaboradores CooperRita foram presenteados com os novos sabores da bebida láctea no dia 1º de maio, 
em comemoração ao Dia do Trabalhador. A campanha #soucooperrita realizada pelos departamentos de Recursos 
Humanos e Marketing visa valorizar a dedicação do trabalho dos funcionários e aumentar o engajamento nas 
redes sociais.

Os colaboradores encaminharam fotos e frases falando sobre a importância de trabalhar na CooperRita. O material 
foi divulgado nas redes sociais da cooperativa e 10 kits especiais com produtos CooperRita foram sorteados para 
aqueles que enviaram as fotografias e participaram da ação. 

Veja as fotos e frases criadas pelos colaboradores que participaram da campanha: 

Admilson  José Silvério
Loja Conceição do Rio Verde

"Trabalho , compromisso e companheirismo."
#soucooperrita

Ariadne César Esteves
Comercial Loja

"Trabalhar na CooperRita é ter em mãos 
as ferramentas necessárias para fazer 
a diferença na vida de muitas pessoas." 
#soucooperrita

Décio Batista Ferreira Júnior
Gerência Operacional

"O que significa trabalhar na CooperRita: É ser 
desafiado constantemente a estarmos visando 
um futuro promissor de grandes oportunidades 
e crescimento, colocando diariamente a marca 
no pódio do mercado!" #soucooperrita

Amador Marques de Paulo Junior
Transporte

"Trabalhar na CooperRita para mim é 
saber que a cada dia que passa surge novas 
oportunidades, onde nossos esforços são 
reconhecidos!" #soucooperrita

Augusto Pereira da Silva
Posto de Combustível

"Satisfação trabalhar em uma empresa tão 
conceituada, onde pode ver que o bem estar 
dos funcionarios é uma das suas prioridades." 
#soucooperrita

Denis José Sene da Luz
CD

"Trabalhar na CooperRita ajuda no meu 
crescimento profissional e pessoal, além de ser 
o orgulho de minha família, em especial do meu 
avô, que se estivesse vivo teria orgulho de ver seu 
neto trabalhando na CooperRita." #soucooperrita

Ana Clara Alves Juriolli
Marketing

"Trabalhar na CooperRita é sinônimo de 
evolução e aprendizado na vida profissional 
e pessoal! Orgulho e gratidão de fazer parte 
dessa história!" #soucooperrita

Carlos André de Oliveira Cruz
Fábrica de Ração

"Agradeço a CooperRita pela oportunidade 
que me deu, por tudo que aprendi. Agradeço 
por sempre ter me tratado com respeito e 
igualdade." #soucooperrita

Diego Ferreira de Cássia Gama
Posto de Combustível

"Trabalhar na CooperRita significa ver a 
qualidade dos nossos produtos, refletida na 
satisfação dos nossos clientes e na garantia 
de poder oferecer o melhor para a minha 
família." #soucooperrita

Anna Júlia Soares Vigilato
Administerativo Usina

"Sinto muito orgulho de estar aqui, onde tenho 
a oportunidade de crescer profissionalmente 
dia após dia. Lembro de como tudo começou 
e como venho prosperando desde então." 
#soucooperrita

Charlene Almeida Calixto
CD

"Orgulho em fazer parte de uma empresa 
que sempre esteve presente em minha casa, 
com produtos de qualidade. Gratidão pelas 
oportunidades de crescimento profissional e 
pessoal." #soucooperrita

Élcio da Costa Silva
CD

"É vislumbrar um futuro melhor." 
#soucooperrita

Angelina Alves Krebsky
Segurança do Trabalho

"Há quase três anos me vi acolhida pela 
família CooperRita. E essa família me ensinou 
que quando eu ganho, não ganho sozinha. É 
a Cooperrita quem ganha pelo empenho de 
todos!" #soucooperrita

Claudemir da Silva
Transporte

"CooperRita, uma empresa onde eu 
trabalho com muito orgulho. É uma empresa 
produtiva onde emprega muitos e para mim 
é uma satisfação trabalhar nessa empresa. 
Obrigado." #soucooperrita

Elvis Santos Adriano
CD

"Trabalhar na CooperRita é dedicar-se 
diariamente  com  gratidão, respeito e 
qualidade para toda família." #soucooperrita

Antônio Carlos Vilela de Almeida
Vendas Técnicas

"Para mim é motivo de muito prazer e orgulho, 
pois dos meus 58 anos de vida, 36 deles foram 
vividos aqui dentro." #soucooperrita

Claudinei Chagas
Qualidade Usina

"Significa que a gente precisa do trabalho e 
por este motivo, tenho muita gratidão pela 
empresa CooperRita." #soucooperrita

Fábio Borges Barroso
Loja Itajubá

"Ser time CooperRita faz a diferença na minha 
vida todos os dias, pois me faz crescer e almejar 
sempre mais. Sou grato a essa empresa que 
me ensina todos os dias e acrescenta grandes 
coisas na minha história." #soucooperrita

Flávia Daniela da Silva Lima
Loja Careaçú

"Trabalhar na CooperRita significa" O nosso 
entusiasmo de servir ao homem do campo, 
fazendo parte de sua história de trabalho 
como ser humano em evolução." #soucooperrita

Francine Bernardes Pereira de Souza
Loja Matriz

"A Cooperrita me ensinou que ninguém é tão 
bom, quanto todos nós juntos. Agradeço por 
fazer parte desta família." #soucooperrita

Gabriela Silveira dos Santos
Produção Usina

"É sinônimo de desenvolvimento profissional e 
pessoal. É gratificante estar numa empresa que tem 
consciência do seu papel, de sua responsabilidade 
e que o propósito vai além de produzir alimento e é 
sobre produzir sabor."  #soucooperrita

Gislei Reis Matos
Loja Conceição do Rio Verde

"Trabalhar na CooperRita é muito gratificante 
só tenho a agradecer a Deus." #soucooperrita

Guadalupe Ingrid da Costa
Qualidade Usina

"Trabalhar na Cooperativa me faz crescer, 
tanto pessoal quanto profissionalmente, 
pois os desafios me fazem pertencer a 
organização, assim vivo bem comigo mesma. 
Gratidão CooperRita." #soucooperrita

Hudson Marcelino
CD

"Obrigado a todas as pessoas que 
contribuíram para meu sucesso e para meu 
crescimento como pessoa na CooperRita. Sou 
o resultado da confiança e da força de cada 
um de vocês." #soucooperrita

Isabela Lopes de Miranda
Qualidade Usina

"Trabalhar na Cooperrita é um sonho 
realizado! Amo o que faço e amo como 
as pessoas se tratam aqui, é uma grande 
família." #soucooperrita

Jairo José da Silva
Loja Pedralva

"Levar um atendimento e informação 
de qualidade para nossos cooperados e 
clientes é a melhor coisa que posso fazer." 
#soucooperrita

Jaqueline Ferreira Santos Moura
Qualidade Usina

"Trabalhar na CooperRita significa fazer 
parte da produção do produto que também 
estará na minha mesa!" #soucooperrita

Jean Carmo da Costa
Manutenção de Ordenha

"Fico feliz com o meu trabalho, quando os 
cooperados ficam felizes com o resultado" 
#soucooperrita

Jeferson Wellington de Souza
Segurança do Trabalho

"Trabalhar na CooperRita pra mim é um 
orgulho que carrego no peito. Somos uma só 
família." #soucooperrita

João Paulo Antunes Ribeiro Pinto
Qualidade do Leite

"Orgulho em fazer parte da família 
CooperRita." #soucooperrita

João Vitor dos Santos Vieira
Administrativo Matriz

"Para que um sonho continue e possa se 
realizar, basta resistir e olhar para frente. 
Orgulho de ser CooperRita!" #soucooperrita

José Benedito da Silva 
Manutenção Usina

"Trabalho na CooperRita com alegria, na 
divina tarefa diária e a certeza que meu 
trabalho é mais um prazer, que um dever." 
#soucooperrita #feliz dia do trabalhador

José Francisco Ribeiro
Transporte

"CooperRita é sinônimo de multiplicação 
de sonhos, conquistas e crescimento. Com 
isso, foi possível fazer uma história de 40 
anos dentro da empresa que tanto me deu 
segurança e estabilidade." #soucooperrita

José Sebastião da Luz
Assistência Técnica Café

"Trabalhar na CooperRita é tudo de bom, 
por que? Trabalho no departamento de 
Assistência Técnica, trabalho muito, 
ando muito, divirto bastante e sou feliz!" 
#soucooperrita

Joyce de Cássia Raimundo
Comercial Loja

"Trabalhar na CooperRita é poder sentir 
prazer em colaborar nessa história de sucesso 
e comprometimento com cooperados e 
clientes."  #soucooperrita

Juan Pablo Pena Exposito
Produção Usina

"Estar trabalhando na CooperRita para 
mim é um privilégio, pois sou estrangeiro e 
fui recebido com muito carinho e respeito, 
sendo reconhecido pelo meu trabalho" 
#soucooperrita

Juliana de Cássia Soares
Administrativo Matriz

"Trabalhar na CooperRita para mim significa 
satisfação e orgulho por estar em uma 
cooperativa, que há mais de 60 anos, se 
mantém sólida e seu maior compromisso é 
com o cooperado." #soucooperrita

Laiana Bochi Villela
Vendas Técnicas

"Trabalhar na CooperRita, é como o leite e 
o café, a mistura perfeita de aprendizado e 
crescimento." #soucooperrita

Leandro Natálio de Souza
Produção Usina

"Sou grato pelos 17 anos que trabalho na 
CooperRita. Tenho muito orgulho desta 
cooperativa." #soucooperrita

Leonardo da Silva Costa
Loja Conceição do Rio Verde

"Trabalhar na CooperRita significa 
oportunidade que as pessoas levem 
qualidade, sabor e saúde para seus lares." 
#soucooperrita

Lilian Fabrini de Carvalho
Assistência Técnica

"Trabalhar na CooperRita é aprender algo 
novo todo dia." #soucooperrita

Lucas Goulart e Souza
Loja Cachoeira Minas

"Comprometimento. Buscar sempre atender a 
expectativa do próximo." #soucooperrita

Luciana Alves Cassiano
Lanchonete Centro

"Sinônimo de oportunidade! Toda minha 
gratidão!" #soucooperrita

Luis Carlos Silva das Neves
Vendas Externas

"Significa não só minha fonte de sobrevivência, 
mas descobri uma fonte de inspiração para crescer 
e aprender cada vez mais fazendo sempre o meu 
melhor pela CooperRita e pelos meus clientes. Ser 
CooperRita é bom d+++" #soucooperrita

Márcio da Silva Barreto
Contabilidade

"Trabalhar na CooperRita significa: "Um 
desafio constante que me motiva a ser um 
profissional cada vez melhor." #soucooperrita

Marcos Paulo Alves Ribeiro
Administrativo Usina

"Ser grato, por cada conquista, aprendizado, 
oportunidade e acima de tudo orgulho de 
estar em uma coperativa tão consolidada." 
#soucooperrita

Marcos Roberto Leonel
Transporte

"Trabalhar na CooperRita é acreditar nas 
possibilidades de crescimento. Gratidão 
resume o que sinto por fazer parte dessa 
Equipe!" #soucooperrita

Margareth Serpa Nunes
Recursos Humanos

"Trabalhar na CooperRita significa ter a 
oportunidade de fazer parte de uma história 
de Sucesso!" #soucooperrita

Adriana Timóteo Pinto 
Financeiro 

"Cooperrita a melhor empresa para se trabalhar. 
Séria, consolidada, forte, produtiva. Tenho 
orgulho de fazer parte. Sou feliz aqui, tenho uma 
equipe maravilhosa, e agradeço a Deus por me 
proporcionar um serviço digno." #soucooperrita

Leandro dos Santos Prota
Vendedor Externo

"O Trabalho dignifica e enobrece o homem, 
melhora a família e faz um país crescer." 
#soucooperrita

Benedito Bruno Silva
Produção Usina 

"Tenho orgulho em fazer parte de uma empresa 
que está há 63 anos trazendo seriedade e 
transparência a todos seus colaboradores e 
clientes. CooperRita é uma empresa que traz 
qualidade nos produtos." #soucooperrita
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DIA DO TRABALHADOR

Mateus de Oliveira Justino
Loja Conceição do Rio Verde

"Sonho realizado de fazer parte." 
#soucooperrita

Mateus Marciano Moreira
Loja Conceição do Rio Verde

"Trabalhar na CooperRita para mim é um sonho 
realizado. Me dá vontade de acordar cedo todos 
os dias e ir para o meu trabalho. Enfim, só tenho a 
agradecer a Deus e a todo esse conjunto que forma 
a CooperRita. Obrigado CooperRita." #soucooperrita

Nathan Aparecido Silva Cruz
CD

"Neste 1º de maio, que todas as bênçãos recaiam 
sobre o trabalhador que, sem distinção de 
categoria, raça, credo ou poder aquisitivo, 
sempre almeja o melhor e é a máquina 
propulsora de toda nação." #soucooperrita

Neuci Costa
Serviços Usina

"Trabalhar na CooperRita é colaborar com 
sua evolução." #soucooperrita

Nivaldo Pedro Dias
PCP Usina

"Trabalhar na CooperRita é aprender sempre 
com dia a dia." #soucooperrita

Paulo César Fernandes
CD

"Nós nunca paramos, para que seu mundo 
continue se movendo." #soucooperrita

Priscila de Cássia de Souza
Armazém de Café

"Trabalhar na Cooperrita é um presente de 
Deus na minha vida, que me dá a esperança 
de um futuro melhor." #soucooperrita

Rafael Batista 
CD

"Trabalhar com qualidade, visando a 
satisfação do cliente." #soucooperrita

Rafael Rodrigues 
Financeiro

"Na CooperRita somos alegres, somos 
profissionais, aprendemos coisas novas todos 
os dias e damos o nosso melhor para construir 
uma cooperativa maior e melhor sempre!" 
#soucooperrita

Rhamsés Gonçalves Magalhães
Produção Usina

"Trabalhar na CooperRita significa levar o 
alimento de primeira qualidade a mesa de 
milhares de famílias brasileiras. É um motivo de 
grande alegria e orgulho não só para mim, mas 
para toda minha família." #soucooperrita

Rita de Cássia Batista
Loja Matriz

"Trabalhar na CooperRita é um orgulho! 
Uma Empresa respeitada pelo seus valores e 
compromisso. Que é a principal função, fornecer 
serviços e produtos de alta qualidades para seus 
cooperados e clientes." #soucooperrita

Robson Vilela de Souza
Transporte

"Trabalhar na CooperRita é sinal de 
alegria, amizade, confiança e a certeza que 
entregamos os melhores produtos na mesa de 
cada família."#soucooperrita

Rômulo de Siqueira Machado
Coordenação Operacional

"Trabalhar na CooperRita significa contribuir 
imensamente com nosso país por fazermos 
parte da vida daqueles que nos sustentam, o 
homem do campo." #soucooperrita

Rosiane de Cássia Costa Matias
Administrativo Usina

"Tenho prazer de trabalhar na CooperRita. 
Independente de acordar cedo, do cansaço, 
trabalho com amor e dedicação,tratando todos 
com respeito. Afinal somos todos uma família, 
onde passamos a maior parte do tempo." 
#soucooperrita #famíliacooperrita

Rosilene Aparecida Luíza da
Costa Gonçalves
Fábrica de Ração

"Fazer parte da família CooperRita tem 
um significado especial para mim e minha 
família em nosso dia-dia, o sustento. 
Obrigada." #soucooperrita

Samuel José Barbedo
Loja Matriz

"Trabalhar na CooperRita representa 
confiança e referências para mim 
colaborador." #soucooperrita

Suzana Fernandes de Aguiar
Loja Pedralva

"Trabalho é amor tornado visível." 
#soucooperrita

Tatiana Andressa Baraldi de Souza
Coordenação Produção

"Parceria responsável pelo meu 
desenvolvimento pessoal e profissional." 
#soucooperrita

Taynara Eliana Teixeira
Lanchonete Centro

"CooperRita vai sempre ser mais que trabalho, 
é um mundo que carrega todo um estilo de 
vida." #soucooperrita

Valter Luís Otávio 
Transporte

"Trabalhar na CooperRita significa minha 
segunda casa, junto com meus colegas que 
são minha segunda família. Me sinto muito 
bem trabalhando nesta empresa. Gratidão à 
todos." #soucooperrita

Virgílio Dias
Transporte

"Há 2 anos entrei na CooperRita. Trabalhar 
na CooperRita significa, trabalhar com amor 
e dedicação pois ela contribui com o sustento 
de minha família e a soma disso, consigo 
realizar os meus objetivos." #soucooperrita

Wanderlan Firmiano
Loja Careaçú

"A CooperRita significa desenvolvimento, 
superação, resiliência e amor ao 
cooperativismo. Visando sempre um futuro 
promissor, de novas oportunidades, em novos 
tempos." #soucooperrita

Willian de Jesus Ferreira
Loja Conceição do Rio Verde

Uma oportunidade de trabalho! 
#soucooperrita

Patrícia Rennó 
Marketing e Comunicação

"A CooperRita é uma cooperativa sólida e 
comprometida com os cooperados e a sociedade. 
Amo o que faço e me dedico, pois acredito 
na força do cooperativismo. Cooperar para 
prosperar!" #soucooperrita #marketingcooperrita

Maria de Lourdes de Castro Alckmin
Loja Conceição do Rio Verde

"É a minha realização pessoal e profissional." 
#soucooperrita

Visando o processo de expansão e com novas 
diretrizes de melhorias, a CooperRita já está em fase 
final da construção do novo Centro de Distribuição, 
localizado no parque industrial da cooperativa, na 
rodovia BR-459, em Santa Rita do Sapucaí – MG. 
O novo Centro de Distribuição tem como objetivo 
melhorar todo o processo logístico, diminuir os 
custos das entregas, eliminar o fluxo de caminhões na 
cidade, e principalmente, nas dependências da Matriz, 
agilizando o recebimento dos produtos. 

O novo CD possui uma área total de 1.800 metros 
quadrados, com dimensões de 60 metros de largura 
por 30 metros de comprimento e com uma altura de 
17 metros, uma empilhadeira elétrica retrátil para 
a armazenagem vertical dos paletes, 05 docas para 
recebimento e expedição de materiais com capacidade 
de armazenagem de 2.352 paletes.

Com a nova estrutura terá muito ganho nas operações 
de recebimento, armazenagem, separação e expedição. 
Com maior espaço, os produtos serão armazenados 
de forma organizada e endereçados no sistema, 
facilitando a rastreabilidade e separação dos itens, 
com uma área dedicada aos defensivos, seguindo a 
legislação do IMA.

Também implantado um sistema de gerenciamento de 
armazém (WMS), que  irá otimizar e garantir ganhos 
em armazenagem, separação, controle de lotes, FEFO e 
acuracidade de estoque.

Toda a movimentação dos produtos no armazém 
será via coletor de dados, eliminando o papel. Desde 
o recebimento e conferência até a expedição dos 
produtos, será via sistema, consequentemente, 
trazendo  melhores resultados, agilidade e ganho aos 
cooperados e clientes.

A Construção do novo Centro de Distribuição é um 
novo marco para CooperRita, centralizando todos 
produtos em um armazém com estrutura e espaço 
físico adequado, somando ganhos e controles de 
distribuição para as filiais e cooperados.

João Ricardo Silva   – Supervisor de Estoque

NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO ESTÁ EM FASE FINAL
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PLANTÃO VETERINÁRIO

ATENDIMENTO:
ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO, 
DAS 7H ÀS 17H 

CONTATOS VETERINÁRIOS CONTATOS

PLANTÃO VETERINÁRIO
MAIO 2021

SANTA RITA DO SAPUCAÍ:
Douglas: 08, 09, 22, 23,
                 24, 29 e 30/05
Carlos Augusto: 15 e 16/05

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
Jose Roberto Andrade Pereira: (35) 98861-0181
Jose Joaquim Ribeiro Mota: (35) 98809-0377

CAREAÇU:
José Augusto: 08 e 09/05
Lucas: 15 e 16/05
Marcelo: 23 e 24/05
Neto: 29 e 30/05

CARMO DE MINAS 
Diogo: (35) 99191-5307
Marcos Paulo: (35) 99901-4678

Carlos Augusto SRS: (35) 99963-2694
Douglas SRS: (35)99126-6260
Paulo SRS: (35) 99982-0615 - (35) 99211-5599
Lucas Ribeiro - Careaçu: (35) 99820-8377
José Augusto Medeiros - Careaçu: (35) 999981-3883
Marcelo - Careaçu: (35) 99922-8650
José Ibraim Neto - Careaçu: (35) 99907-6727

Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1/2 lata de creme de leite gelado
1/2 litro de bebida láctea de morango CooperRita
1 gelatina de morango
Morangos picados

Modo de Preparo
1 - Dissolva a gelatina como normalmente faz;
2 - No liquidificador acrescente o leite condensado, o creme de leite 
e a Bebida Láctea CooperRita.
3 - Bata tudo por aproximadamente 8 minutos (para que a gelatina 
não fique por baixo depois que gelar).
4 - Acrescente o morango picado e misture com uma colher
5 - Coloque em recipientes e deixe gelar! E pronto!
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RANKING DE PRODUÇÃO DE LEITE RANKING DE PRODUÇÃO DE LEITE

MAIORES PRODUTORES DE LEITE - MARÇO 2021
CLASS. NOME

1 MOACYR DIAS PEREIRA E OUTROS

2 CESAR AUGUSTO FERRAZ JUNQUEIRA

3 CLAUDIO JUNQUEIRA FERRAZ DE ALMEIDA E OUTRO

4 WANDA MARIA RENNO MOREIRA A.CUNHA E OUTRO

5 CLEBER RIBEIRO DE MATOS

6 VIRGILIO DIAS PEREIRA SOBRINHO

7 MARCOS RENNO MOREIRA

8 JOSE RENNO MOREIRA

9 ALBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO

10 JOAO VIANNAY SILVA DA CUNHA

11 DECIO COELHO COSTA

12 FRANCISCO CARLOS VILELA E OUTRO

13 JOAO CARLOS RIBEIRO

14 DIVANIR BENEDITO DE FARIA

15 ESP RENATO TELLES BARROSO

16 ANTONIO GUILHERME RIBEIRO GRILLO

17 CLAITON LUIZ RIBEIRO DO VALLE

18 JUAREZ FERREIRA DE CARVALHO

19 NAIR DE AZEVEDO COSTA

20 SINVAL ARAUJO DE ANDRADE FILHO

21 MARLENE DIAS DOS REIS PEREIRA E OUTRO

22 ANTONIO INACIO DA SILVA

23 LUIZ ANTONIO CARNEIRO RENNO

24 JOSE TADEU JUNQUEIRA CRUZ

25 JOSE HENRIQUE DA SILVA

MELHORES PRODUTORES POR QUALIDADE
MARÇO 2021

CLASS. NOME CIDADE

1 ROSELI ALVES MOTTA CACHOEIRA DE 
MINAS

2 ARMANDO COSTA CACHOEIRA DE 
MINAS

3 JOSE RENNO MOREIRA SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA

4 EXPEDITO DOMINGOS DA 
COSTA

CACHOEIRA DE 
MINAS

5 SEBASTIAO DIAREZ COSTA CACHOEIRA DE 
MINAS

6 DARCI ANDERSON FURTADO 
PEREIRA

CONCEICAO DO RIO 
VERDE

7 ANDRE LUIZ COSTA PADUAN SANTA RITA DO 
SAPUCAI

8 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA 
E OUTROS PIRANGUINHO

9 JOSE MARIA DE SOUZA E 
OUTROS POUSO ALEGRE

10 RAIMUNDO DE PAULA OLIVEIRA 
E OUTRO

CACHOEIRA DE 
MINAS

11 LUIZ ROBERTO ROSA E OUTRO CACHOEIRA DE 
MINAS

12 CINTIA ROSA REZENDE E OUTRO CACHOEIRA DE 
MINAS

13 ADELIO EUGENIO DA SILVA SANTA RITA DO 
SAPUCAI

14 ANTONIO MONSERRAT DE 
SOUZA E OUTROS

CACHOEIRA DE 
MINAS

15 ESP JOAO EUGENIO DA SILVA CACHOEIRA DE 
MINAS

16 ESP MARIA ROSA DA SILVA CACHOEIRA DE 
MINAS

17 ANDRE VICENTE DA COSTA SANTA RITA DO 
SAPUCAI

18 JOAO BATISTA GOMES E OUTRO CACHOEIRA DE 
MINAS

19 GERALDO MAGELA PEREIRA CACHOEIRA DE 
MINAS

20 JACY VILELA VIANA RIBEIRO SANTA RITA DO 
SAPUCAI

21 PAULO VIEIRA LEITE SOLEDADE DE 
MINAS

22 VICENTE SIQUEIRA RIBEIRO DO 
VALE

SANTA RITA DO 
SAPUCAI

23 MOACYR DIAS PEREIRA E 
OUTROS

CONCEICAO DO RIO 
VERDE

24 CARLOS NEI TENORIO 
MENDONCA PIRANGUINHO

25 VALDIRENE DE ALMEIDA 
SANTOS E OUTRO

SANTA RITA DO 
SAPUCAI

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!

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

MELHORES CBT -  MARÇO 2021

CLASS. NOME CIDADE
mil 

UFC/
mL

1 MOACYR DIAS PEREIRA E 
OUTROS

CONCEICAO DO 
RIO VERDE 4,5

2 JOSE RENNO MOREIRA SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 4,5

3 JOAO VIANNAY SILVA DA 
CUNHA

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 5,5

4 DONIZETTI APARECIDA DE 
ALMEIDA

CACHOEIRA DE 
MINAS 5,5

5 JOSE AUGUSTO PEREIRA CACHOEIRA DE 
MINAS 5,5

6 FRANCISCO ALFREDO 
BARBOSA

CACHOEIRA DE 
MINAS 6

7 ANDRE VICENTE DA COSTA SANTA RITA DO 
SAPUCAI 6

8 CLAUDINEI CALIXTO SANTA RITA DO 
SAPUCAI 6,5

9 JUAREZ FERREIRA DE 
CARVALHO CAREACU 7,5

10 SEBASTIAO FERREIRA DE 
LACERDA CAREACU 7,5

11 RAIMUNDO DE PAULA 
OLIVEIRA E OUTRO

CACHOEIRA DE 
MINAS 7,5

12 LUIZ CARLOS BORGES CACHOEIRA DE 
MINAS 8

13 RODRIGO PADUAN 
MENDONCA E OUTROS

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 8,5

14 CRISTIANO WILSON 
MENDES CAETANO NATERCIA 9

15 CARLOS NEI TENORIO 
MENDONCA PIRANGUINHO 9

MELHORES CCS -  MARÇO 2021
CLASS. NOME CIDADE mil/mL

1 BENEDITO TARCISO VILELA SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 39

2 VICENTE SIQUEIRA RIBEIRO 
DO VALE

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 78

3 ROSELI ALVES MOTTA CACHOEIRA DE 
MINAS 86

4 ARMANDO COSTA CACHOEIRA DE 
MINAS 86

5 RODRIGO RIBEIRO ROMEIRO SANTA RITA DO 
SAPUCAI 112

6 IRINEU FRANCISCO DA SILVA SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 114,5

7 LUIZ CARLOS BORGES CACHOEIRA DE 
MINAS 130

8 JOSE MARIA DE SOUZA E 
OUTROS POUSO ALEGRE 130,5

9 RUBENS NAZARETH DE 
FARIA

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 141

10 ANEZIO NAZARE DE FARIA SANTA RITA DO 
SAPUCAI 141

11 JOSE AMBROSIO DO COUTO SILVIANOPOLIS 145,5

12 RONAN JUNHO PELEGRINI 
DO COUTO SILVIANOPOLIS 145,5

13 JACY VILELA VIANA RIBEIRO SANTA RITA DO 
SAPUCAI 149

14 JOSE ANESIO DE BARROS SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 149

15 VALERIA DE MATOS PINTO 
TEIXEIRA

SANTA RITA DO 
SAPUCAI 151

MELHORES GORDURA - MARÇO 2021
CLASS. NOME CIDADE %

1 FRANCISCO DONIZETE 
BASTOS CAREACU 4,82

2 TOVAR DOS SANTOS 
BARROSO

SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 4,79

3 JOAO REZENDE VILELA SANTA RITA DO 
SAPUCAI 4,69

4 RAIMUNDO FLORIANO DE 
CASTRO CAREACU 4,61

5 DARCI ANDERSON FURTADO 
PEREIRA

CONCEICAO DO RIO 
VERDE 4,45

6 ROBERTO AGGIUNTI E OUTRO SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 4,31

7 JOSE RENNO MOREIRA SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 4,3

8 JOSE TADEU JUNQUEIRA 
CRUZ

CONCEICAO DO RIO 
VERDE 4,27

9 ZILDA BENEDITA SILVA DIAS CAREACU 4,27

10 JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA CACHOEIRA DE 
MINAS 4,27

11 JOSE ODAIR BONIFACIO SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 4,24

12 NICELIO FRANCISCO DA 
SILVA CAREACU 4,24

13 ANTONIO LAZARO DA LUZ PIRANGUINHO 4,21

14 EXPEDITO DOMINGOS DA 
COSTA

CACHOEIRA DE 
MINAS 4,18

15 VIRGILIO DIAS PEREIRA 
SOBRINHO OLIMPIO NORONHA 4,16

MELHORES PROTEÍNA - MARÇO 2021
CLASS. NOME CIDADE %

1 EXPEDITO DOMINGOS DA 
COSTA

CACHOEIRA DE 
MINAS 3,82

2 JOAO REZENDE VILELA SANTA RITA DO 
SAPUCAI 3,75

3 VIRGILIO DIAS PEREIRA 
SOBRINHO

OLIMPIO 
NORONHA 3,7

4 CARLOS ABEL GUERSONI 
REZENDE POUSO ALEGRE 3,69

5 ANDRE LUIZ COSTA PADUAN SANTA RITA DO 
SAPUCAI 3,66

6 SEBASTIAO FERREIRA DE 
LACERDA CAREACU 3,65

7 RAIMUNDO FLORIANO DE 
CASTRO CAREACU 3,63

8 OLIVEIROS VITAL DE SENE PIRANGUINHO 3,61

9 TOVAR DOS SANTOS BARROSO SAO SEBASTIAO 
BELA VISTA 3,61

10 FRANCISCO DONIZETE 
BASTOS CAREACU 3,61

11 CORNELIO RIBEIRO SALLUM 
AL`OSTA CARMO DE MINAS 3,6

12 GERALDO MAGELA PEREIRA CACHOEIRA DE 
MINAS 3,59

13 RAIMUNDO DE PAULA 
OLIVEIRA E OUTRO

CACHOEIRA DE 
MINAS 3,59

14 JOSE MARIA DE SOUZA E 
OUTROS POUSO ALEGRE 3,57

15 JOSE AYLTON PEREIRA DE 
CASTRO

CONCEICAO DO 
RIO VERDE 3,55
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