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 C O M  A  PA L AV R A . . .

Fortalecimento. Essa é a palavra-chave da Federação das Coopera-
tivas Agropecuárias de Leite de Minas Gerais - Fecoagro Leite Mi-
nas. Desde o surgimento e amadurecimento da ideia de criar uma 
organização de defesa do cooperativismo leiteiro em Minas Gerais, 
valores como igualdade, democracia e cooperação de todas as as-
sociadas, a fim de tornar o produtor mais forte perante o mercado, 
foram uníssonos. 

Ao me recordar das reuniões da então Comissão das Cooperativas 
Agropecuárias de Leite de Minas Gerais (CCALMG), em meados de 
2016, posso afirmar que a Fecoagro Leite Minas já nasceu com ob-
jetivos e proposições estruturados. Isso se reflete nas conquistas 
alcançadas até o momento, principalmente, no que se referem à 
aproximação com nosso público e à criação de canais de discussão 
com os governos Estadual e Federal, além de órgãos e entidades 
correlatas à nossa atuação.

Somamos, atualmente, mais de 30 cooperativas federadas, que 
acreditam no projeto da Fecoagro Leite Minas e que já colhem re-
sultados do trabalho desenvolvido. Afinal, a partir da Federação, 
o Governo Federal passou a olhar para cadeia do leite com mais 
respeito. Conseguimos uma reunião com o Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, uma audiência pública no Congresso e a 
adesão de diversos deputados para nossos pleitos.  

Realizamos também um grande encontro com mais de 250 pesso-
as, em Pedro Leopoldo, e integramos uma manifestação que parou 
o trânsito da BR153, na cidade do Prata, reivindicando melhorias 
para o setor. Além disso, a Federação está cada vez mais próxima 
dos Sistemas OCB e da Ocemg, que são as principais organizações 
do segmento cooperativista em âmbito nacional e Estadual.

A tônica maior das conquistas é dar destaque aos cooperativistas 
locais, valorizando-os por meio de reuniões itinerantes, a fim de 
fortalecer o cooperativismo e a importância das cooperativas nas 
localidades onde atuam. E seguimos nosso trabalho, com vistas de 
que, em um futuro próximo, a intercooperação entre as federadas 
dê frutos, reforçando a relevância da sua contribuição para a pro-
dução leiteira no Estado e possibilitando o crescimento do ramo. 

Por fim, nosso objetivo com a Revista Fecoagro Leite Minas é am-
pliar a visibilidade e demonstrar a força do cooperativismo agrope-
cuário de Minas Gerais, por meio da valorização das nossas filiadas 
e do estímulo à integração de novas cooperativas. 

Boa Leitura!

VA S C O  P R A Ç A  F I L H O
p r e s i d e n t e  d a  Fe c o a g r o  L e i t e  M i n a s 
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Renato Nunes dos Santos
Vice-presidente

“A Fecoagro Leite Minas é a realização de um sonho em particular por acreditar 
na união das cooperativas, proporcionando economia de escala e dando vigor 
econômico aos produtores ao ponto de atender o meu negócio e a vida de minha 
família em diversos âmbitos. O mais interessante é que plantamos a semente e, 
se meus filhos viverem meu sonho em realidade, o dever foi cumprido.”

T R A BA L H O  C O N J U N TO

Nidelson Teixeira Falcão
Diretor Executivo

“As cooperativas geram mais valor social e econômico que seus concorrentes, 
além de priorizar investimentos em educação e formação técnica de seus asso-
ciados, principalmente, para elevar a competitividade de seu quadro social. Tais 
instituições atuam para reduzir as distorções do mercado, que muitas vezes 
exclui os pequenos produtores. Sendo assim, o cooperativismo lida, constante-
mente, com o dilema ‘cooperar – competir’ e a Fecoagro Leite Minas exerce um 
papel fundamental neste contexto: exercer representação política e social sem 
distanciar das necessidades gerenciais e de intercooperação que as cooperati-
vas mineiras precisam realizar.”

Milton Bueno Lobato
Comadi

“Admirável o papel desempenhado pela Fecoagro Leite Minas, que, ao promover 
a união das cooperativas do segmento, vem fortalecendo o produtor rural por 
meio da oferta de produtos e serviços de qualidade. Vale ressaltar o engaja-
mento e dedicação do nosso presidente e sua diretoria, que, de forma incan-
sável, trabalham por melhorias, organizando e defendendo os interesses das 
cooperativas de leite e agropecuárias.”

Fala dos Conselheiros
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Cenyldes Moura Vieira
Calu

“Vejo a Fecoagro Leite Minas como um movimento importante dentro do Estado, 
porque veio para unir as cooperativas do setor leiteiro em prol da defesa dos 
direitos e de seus cooperados. Acredito que o trabalho em conjunto tem mais 
valor e representatividade do que iniciativas isoladas de cada produtor rural. E 
,com a Federação, nós nos fortalecemos perante o mercado e junto aos órgãos 
públicos.”

Eustáquio Márcio de Oliveira
Cooperabaeté

“A Fecoagro Leite Minas foi criada em um momento em que as cooperativas 
agropecuárias buscavam encontrar caminhos para a solução de muitos pro-
blemas que enfrentavam e que, de certa forma, ameaçavam sua sustentabili-
dade.” 

Leonardo dos Reis Medeiros
Casmil

“A criação da Fecoagro Leite Minas é decorrente de vários aspectos que vinham 
sufocando as cooperativas de laticínios e, consequentemente, os produtores de 
leite de nosso Estado.  Já há alguns anos, a Casmil vinha tentando sensibilizar o 
Governo, tendo entregue um documento com o diagnóstico do setor em nossa 
região, onde as cooperativas de leite vinham fechando as portas, com uma pau-
ta de sugestões e reivindicações para a salvação dessas cooperativas. Jamais 
fomos ouvidos. Por isso, desde a primeira reunião em Patos de Minas, estive-
mos na linha de frente, pois acreditamos na força dessa união.”
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T R A BA L H O  C O N J U N TO

Antônio José dos Santos
Cooperjac

“A Fecoagro Leite Minas nasceu para que o cooperativismo do setor não mor-
resse no nosso Estado. Ela chegou para fortalecer o segmento por meio da mo-
bilização das lideranças. E é o que está acontecendo, visto que a Federação já 
trabalhou em diferentes frentes em benefício de suas filiadas.”

José Marcos de Castro
Coopersam

“Como conselheiro, destaco a união das cooperativas federadas, principalmen-
te, relacionada à luta contra a importação do leite. As expectativas para os anos 
vindouros são animadoras, pela grande solidariedade, igualdade e atitudes dos 
líderes da Fecoagro Leite Minas. Espero um futuro bonito, promissor e melhor 
para todos.”

Marcelo Candiotto Moreira 
de Carvalho
CCPR

“Minha expectativa em relação à Fecoagro é muito positiva, considerando que 
a Federação já congrega um número expressivo de cooperativas do Estado. En-
tendo que a organização tem o papel de defender os interesses das coopera-
tivas e cooperados e, desta forma, possibilitar a busca de soluções frente às 
dificuldades pelas quais passamos em nossa dura mas gratificante caminhada. 
Desejo sucesso e vida longa a todos os envolvidos neste importante trabalho em 
prol do agronegócio e, em especial, da pecuária de leite.”
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Alceu Gomes do Amaral
Cooproleite

“A Fecoagro Leite Minas não é uma instituição a mais, entre as várias já exis-
tentes, mas uma organização que surge no âmbito exclusivo das cooperativas, 
que têm o produtor de leite como seu principal associado, e em um momento 
de absoluta necessidade do setor por atitudes que venham de fato defender os 
maiores interesses da classe.”

Vulmar José Procópio
Coopa CMD

“O atual momento da economia nacional desestimula o produtor de leite, prin-
cipalmente os pequenos. Entretanto, a perseverança do homem do campo é 
grande, e isto faz com que as dificuldades sejam superadas e que a atividade 
leiteira se mostre maior que qualquer crise. A Fecoagro Leite Minas é funda-
mental neste processo, uma vez que sua representatividade contribuirá para a 
recuperação da produção de leite graças à atuação de sua diretoria que, bra-
vamente, vem cobrando dos governos Estadual e Federal ações emergenciais, 
que se somarão ao crescimento da economia, proporcionando a revitalização 
do setor leiteiro.”

José Francelino Dias
Coopatos

“A criação da Fecooagro Leite Minas chegou em um momento extremamente 
importante para as cooperativas de leite de Minas Gerais, em um momento em 
que todas estavam dispersas, com pouca expectativa, quase sem rumo. É visí-
vel, hoje, que a Federação conseguiu devolver para as cooperativas uma nova 
expectativa, uma esperança de que juntos podemos avançar e recuperar o es-
paço que perdemos”.



FECOAGRO LEITE MINAS12

T R A BA L H O  C O N J U N TO

João Bosco Ferreira
Cemil

“A importância maior de todo o processo de criação da Fecoagro Leite Minas foi 
a união das cooperativas, que têm passado por momentos difíceis. A Federação 
veio trazer esse sentimento de luta que muitos pregavam. Torcemos para que, 
em um futuro próximo, as cooperativas estejam num nível melhor e o coopera-
tivismo de leite seja fortalecido”.
*O mandato de João Bosco Ferreira como conselheiro foi finalizado em 31/03/2018.

James Stewart Villela
Cooperalém

“As cooperativas do ramo Agropecuário estão enfrentando sérios problemas 
financeiros, principalmente pela redução na captação de leite e saída de pro-
dutores da atividade. Tal situação é conjuntural e a Fecoagro Leite Minas é o 
instrumento de mobilização político e social criado para enfrentarmos esta re-
alidade”.

Túlio Cota de Freitas
Coopral

“Parabenizo a todos os dirigentes das cooperativas mineiras que se uniram em 
busca do mesmo objetivo que é garantir a sobrevivência do produtor rural em 
meio à crise estabelecida em nosso país nos últimos anos.”
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CHEGAR AOS 70 ANOS JÁ É UMA
ÓTIMA RAZÃO PARA COMEMORAR,
AINDA MAIS QUANDO FAZEMOS
PARTE DA VIDA DE TANTA GENTE

OBRIGADO AO SEU JOSÉ, DONA MARIA, ANTÔNIO E TODOS OS
OUTROS 5 MIL PRODUTORES RURAIS QUE FAZEM PARTE DA CCPR

AD Institucional.indd   1 05/04/18   11:58
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PA S S A D O ,  P R E S E N T E  E  F U T U R O

Reforço de peso 
na defesa do 
cooperativismo de leite 
em Minas Gerais
Inédi ta  no Estado,  Fecoagro Lei te  Minas fo i  cr iada no f inal  de 
2016 para fortalecer as cooperat ivas do setor  e  promover a 
intercooperação

Defesa, valorização e fortalecimento do cooperativis-
mo agropecuário e de leite em Minas Gerais. Esses ob-
jetivos nortearam a criação da Fecoagro Leite Minas, 
iniciativa inédita no Estado, que já no seu primeiro ano 
de atuação busca incessantemente realizar um traba-
lho baseado nos princípios e valores cooperativistas 
de equidade, democracia e intercooperação.

A Federação surgiu da inquietação de dirigentes e exe-
cutivos de cooperativas do setor em relação à situa-
ção do leite em Minas Gerais e no Brasil. Os altos cus-
tos, a queda dos preços e a importação desregrada do 
produto do Uruguai foram grandes impulsionadores 
da mobilização do grupo. 

“O principal motivador foi a dificuldade que as coope-
rativas vêm enfrentando nos últimos anos, principal-
mente aquelas que atuam no mercado de leite. Assim, 
a Fecoagro Leite Minas já nasce com foco no fortale-
cimento dessas organizações”, afirma o Presidente da 
entidade, Vasco Praça Filho. 

Antes da constituição formal da Federação, firmada 
em de dezembro de 2016, diversos encontros e visitas 
foram realizados com o intuito de trazer informações 

que tiveram extrema relevância para o embasamento 
da organização.  

Pode-se dizer que a primeira mobilização para a fun-
dação da Fecoagro Leite Minas ocorreu durante o 2º 
Fórum das Cooperativas Agropecuárias, em São Pau-
lo, onde os dirigentes mineiros do setor cooperativista 
leiteiro enxergaram a necessidade de discutir a cria-
ção de uma entidade que defendesse as cooperativas 
do Estado. 

 “As dificuldades eram visíveis: há cerca de dez anos 
tínhamos em Minas Gerais mais de 180 cooperativas 
de leite, sendo que, cerca de 100 delas sucumbiram 
ao longo dessa década. Outra questão que nos sal-
tou aos olhos foi o fato de que nosso segmento não se 
reunia há 13 anos, ou seja, cada cooperativa buscava 
resolver seus problemas isoladamente, sem uma es-
tratégia definida. Foi nesse cenário que a Federação 
evoluiu”, contextualiza Cenyldes Moura, Presidente da 
Calu. 

 “Participamos desde a formulação da ideia da 
organização, mesmo antes do Fórum em São Paulo. 
Já tínhamos uma conversa com os Sistemas OCB e 
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Segundo Fórum das Cooperativas Agropecuárias, em 
São Paulo, em abril de 2016

Encontro de cooperativas agropecuárias, em maio de 
2016, no Sistema Ocemg, em Belo Horizonte

Encontro entre filiadas da CCALMG, em julho de 2016, 
no Sistema Ocemg, em Belo Horizonte

Visita às cooperativas Frísia, Capal e Castrolanda, no 
Paraná, em setembro de 2016

Visita à Coccamig, em Varginha, para conhecer o 
trabalho desenvolvido pela Central, em agosto de 
2016

Visita ao Sistema Ocepar, no Paraná, em setembro de 
2016

Visita à APCBRH no Paraná, em setembro de 2016

Representantes da CCALMG participam de reunião 
da Câmara do Leite, do Sistema OCB, em Brasília, 
em outubro de 2016. Grupo foi até o Ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, e tratou, pela primeira vez, 
das importações de leite do Uruguai
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Ocemg por entender que precisávamos urgente de 
algo que unisse as cooperativas de Minas. O sonho 
do cooperativismo de leite estava se esvaindo e foi 
no encontro na capital paulista que houve uma maior 
adesão”, frisa o ex-presidente da Cemil e um dos 
fundadores da Federação, João Bosco Ferreira. 

Como resultado, foi organizado um encontro na sede 
do Sistema Ocemg, em Belo Horizonte, que decidiria os 
rumos daquela articulação entre lideranças do setor, 
trazendo para o Estado o debate sobre os desafios e o 
ambiente de negócios vivido pelo cooperativismo agro-
pecuário, com foco na produção de leite.

“O Sistema Ocemg assessorou diretamente a cons-
tituição da Fecoagro Leite Minas ao longo dos sete 
meses de sua ‘gestação’ em 2016. Organizamos e 
participamos de inúmeras reuniões da Comissão das 
Cooperativas Agropecuárias de Leite de Minas Gerais 
(CCALMG), que serviu como um “embrião”, ressalta o 
Presidente Ronaldo Scucato. 

Depois das reuniões, uma série de ações foi preponde-
rante para que a Federação surgisse com a força e a 
base conceitual necessárias para a representação de 
seus membros. A visita na Cooperativa Central de Ca-
feicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais (Coc-
camig), em Varginha, foi uma delas, porque serviu de 
exemplo de como cooperativas agropecuárias podem 
se reunir em para o bem comum. 

Foi também por intermédio da Unidade Estadual minei-
ra, que representantes da então CCALMG, grupo que 
precedeu a organização dos dirigentes em formato de 
Federação, visitaram o Sistema Ocepar, Unidade Esta-
dual do Paraná.

A experiência paranaense incluiu uma visita à sede da 
Ocepar, a fim de ver de perto o sistema utilizado para 
gestão e levantamento de dados econômicos e finan-
ceiros das cooperativas. Presenciaram também a ex-
periência de intercooperação entre as cooperativas 
Castrolanda, Capal e Frísia, que atuam em conjunto 
na produção de trigo e no processamento de leite e de 
carne. Nesse sistema de cooperação mútua, a coope-
rativa que possui expertise ou equipamentos específi-
cos de cada setor, recebe os insumos dos cooperados 
das duas outras, privilegiando a colaboração e dimi-
nuindo os custos. 

Esse grupo cooperativista do Paraná sai na frente ain-
da com exemplos de projetos de pesquisa, como o ABC, 

iniciativa que reúne cerca de 250 profissionais para 
avaliar os produtos que serão oferecidos aos associa-
dos, primando pela qualidade. E o Pool Leite, em que os 
produtores das três cooperativas e de outras dez da 
região enviam sua produção leiteira para um só local 
de beneficiamento, visando a queda dos gastos para 
cooperados e entidades.

“Visitamos também a Associação Paranaense de Cria-
dores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), que é 
referência tanto na Região Sul quanto em todo o país. 
Tudo isso para embasar a criação de uma organização 
em Minas Gerais, que ainda não sabíamos se seria no 
formato de associação ou federação”, conta o Diretor 
Executivo da Fecoagro Leite Minas, Nidelson Falcão. 

O próximo passo foi bater o martelo de que a estru-
tura de Federação seria mais interessante para a 
representatividade do grupo e a posterior criação do 
estatuto. 

Novamente com o apoio do Sistema Ocemg, foi con-
cretizada a consolidação da Fecoagro Leite Minas. 
“Auxiliamos com a orientação para o registro na Jun-
ta Comercial, na criação da marca da Federação e na 
implantação do Programa de Acompanhamento Eco-
nômico (GDA) em 53 cooperativas agropecuárias, com 
análises de 260 balanços”, complementa Scucato. 

O GDA foi uma das ideias advindas das visitações ao 
Sistema Ocepar. O programa viabiliza um monitora-
mento sistemático dos principais indicadores de de-
sempenho econômico-financeiro do segmento, permi-
tindo que as informações de balanço das cooperativas 
sejam transformadas em dados gerenciais, dando 
mais transparência para a gestão e um melhor acom-
panhamento através dos relatórios gerados pelo sis-
tema.

Outro grande apoiador desde os primeiros passos da 
Fecoagro Leite Minas, o Sistema OCB, na pessoa do 
Presidente Márcio Lopes de Freitas, sempre acredi-
tou na força do setor. “As cooperativas agropecuárias 
possuem uma ligação muito forte com a pecuária lei-
teira e, em Minas Gerais, isso é muito visível. Histori-
camente, o cooperativismo tem sido muito importante 
para a pecuária de leite mineira, já que reúne a pro-
dução leiteira, organiza a fabricação de produtos lác-
teos, gera renda e empregos e, assim, viabiliza a ativi-
dade no Estado que tem a maior produção do Brasil, 
incrementada pela grande participação das coopera-
tivas do segmento”, ressalta.

PA S S A D O ,  P R E S E N T E  E  F U T U R O
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Reunião, na sede do Sistema Ocemg, em outubro 
de 2016, em que foi decidida a criação de uma 
Federação

Discussão das diretrizes do Estatuto da Federeação, 
novembro 2016

Criação da Fecoagro Leite Minas, aprovação do 
estatuto e eleição dos Conselhos, em dezembro de 
2016

Reunião de entrega do diagnóstico do GDA, em 
fevereiro de 2017

Encontro com equipe do Seabre-MG para informar 
sobre criação da Federação e buscar apoio, em 
janeiro de 2017

Inauguração da sede da Fecoagro Leite Minas, em 
fevereiro de 2017

Reunião com Márcio Lopes de Freitas, presidente do 
Sistema OCB, para apresentar pleitos da Federação, 
em setembro de 2017

Audência Pública na Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, em outubro de 2017
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Com 203 cooperativas do ramo agropecuário no Estado, sendo 88 de leite, e aproximadamente 10 mil asso-
ciados em cooperativas, a Fecoagro Leite Minas vislumbra um amplo contingente de atuação. Atualmen-
te, a organização possui 32 filiadas e o foco é crescer cada vez mais. 

“A fim de manter o engajamento, fazemos um trabalho que envolve todas as filiadas, mostrando que 
juntas somos mais fortes. Para conseguir novas ingressantes, fazemos visitas, explicamos o objetivo da 
Federação e convidamos para as reuniões. Como os encontros são itinerantes, os presidentes acabam 
sentindo que fazem parte do processo e desenvolvem uma relação de pertencimento e de interesse em 
fazer parte do grupo”, explica o Presidente da Fecoagro Leite Minas, Vasco Praça Filho. 

A representatividade atingida pela entidade no curto período de um ano é motivo de destaque pelo Pre-
sidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato. “Este é um exemplo de como a união pode fazer a força. É 
cumprindo bem o seu papel de representação política, social e técnica, como tem feito, que a Federação 
fará os pleitos dos produtores de leite cooperados serem atendidos”, frisa. Para o dirigente, a estrutu-
ra verticalizada de organização das cooperativas é um facilitador para o Sistema Ocemg na defesa do 
cooperativismo. 

“Atualmente, são muitas as questões que transcendem a compreensão e o domínio do produtor rural 
envolvendo lácteos, a exemplo de temas regulatórios sobre qualidade, sanidade do rebanho, acordos 
de cotas de importação, abertura de mercado externo, rotulagem, dentre outros. Apenas unificando es-
forços e com instituições fortes e de elevado reconhecimento é que serão realizadas defesas, auferindo 
importantes conquistas ao segmento”, lembra o Presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas. 

ESTRUTURAR, CRESCER E PROSPERAR

PA S S A D O ,  P R E S E N T E  E  F U T U R O

203
c o o p e r a t i v a s  d o  r a m o 

a g r o p e c u á r i o  n o  e s t a d o

A p r o x i m a d a m e n t e

e  c r e s c e n d o . . .

10 MIL ASSOCIADOS  
e m  c o o p e r a t i v a s
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PARTICIPE E TRANSFORME  
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N A  P R ÁT I C A

Reuniões, audiências 
e manifestos marcam 
a atuação da Fecoagro 
Leite Minas
Atos v isam promover a  aproximação com entes públ icos e 
pr ivados com foco na defesa do setor  cooperat iv ista  de le i te

O conceito de cooperação traz, em sua essência, a opor-
tunidade de que pessoas com os mesmos interesses 
atuem conjuntamente em busca de uma finalidade co-
mum. E foi exatamente esta a ideia que motivou a cria-
ção da Fecoagro Leite Minas, em 2016. Desde então, os 
dirigentes da Federação vêm atuando junto aos órgãos 
e entidades públicos e privados ligados ao ramo leiteiro, 
com o intuito de conseguir melhores condições de pro-
dução, de custos e de desenvolvimento para as coopera-
tivas federadas. 

“Temos um papel fundamental para o fortalecimento das 
cooperativas em suas respectivas áreas de atuação. 
Desta forma, lutamos para a elaboração de políticas pú-
blicas que contribuam para o crescimento destas orga-
nizações”, explica o Presidente da Fecoagro Leite Minas, 
Vasco Praça Filho. Para isso, conselheiros e diretores 
da Federação se reúnem periodicamente e mantêm um 
canal direto de comunicação com suas associadas, al-
mejando levantar as principais demandas do grupo e 
implementar ações cada vez mais assertivas.

Assim, surgiram algumas das principais realizações da 
Federação. Um exemplo foi a reunião de representantes 
da organização e de cooperativas mineiras com os con-
gressistas, em Brasília, em agosto de 2017. Na oportuni-
dade, o grupo apresentou um manifesto que tinha, como 

focos principais, o impacto das importações do leite 
em pó do Uruguai; a liberação do crédito de PIS e CO-
FINS ou sua utilização como garantia para linhas de 
crédito às cooperativas; a disponibilização de linhas 
de crédito emergencial e de longo prazo às coopera-
tivas de leite do Estado e a revisão das condições das 
linhas de crédito do Plano Safra 2017/2018 relacio-
nadas às cooperativas. 

O documento foi entregue ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, e, posteriormente, foi 
confiado às mãos do Ministro da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi. Na reunião 
no MAPA, foram acrescidos ao texto reivindicatório 
a questão da compra institucional do leite produzido 
pelas cooperativas por órgãos dos governos Federal, 
Estadual e Municipal, como Exército e escolas, para 
lanches e merendas, além de uma relação das coope-
rativas, com os respectivos valores de que cada uma 
delas demanda para suprir endividamentos. 

Ainda na visita ao Distrito Federal, a comitiva integrou 
os debates da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), 
da Câmara dos Deputados, durante Audiência Pública 
sobre os impactos da importação para o setor. O en-
contro, liderado pelos Deputados Federais Domingos 
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Sávio (MG), Heitor Schuch (RS) e Evair Vieira de Melo 
(ES), contou também com a presença do coordenador 
da Câmara do Leite do Sistema OCB, Vicente Nogueira, 
e de representantes de outras entidades do segmento 
leiteiro de todo o país. 

“Logo no seu início, a Fecoagro Leite Minas já demons-
trou a força política que reúne nas ações frente ao Po-
der Legislativo, especialmente nas audiências públicas, 
quando seus dirigentes estreitaram o relacionamento 
com vários deputados e senadores, levando os pleitos 
do setor leiteiro de Minas Gerais, sempre fortalecidos 
com apoio do Sistema OCB”, afirma Vicente Nogueira. 

Segundo o Diretor Executivo da Fecoagro Leite Minas, 
Nidelson Falcão, a viagem para Brasília foi bastante 
efetiva. “Esse foi o trabalho mais forte junto a uma ins-
tância tão alta. Antes foram feitos contatos pontuais 
com deputados estaduais e federais, porém a apresen-
tação desse documento para o Ministro e o Presidente 
da Câmara dos Deputados foi um momento de especial 
destaque”, avalia.

Os desdobramentos do manifesto e das visitas em Bra-
sília foram os melhores possíveis. Parceiro da Fecoa-
gro Leite Minas, o Presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, deu sequência ao pleito dos coope-
rativistas do ramo Agropecuário e, também em agosto 

daquele ano, passou ao Ministro um documento com 
sugestões de medidas para inibir a importação do leite 
uruguaio. Uma delas aborda a alteração da Instrução 
Normativa nº 11/1999, que proíbe a compra de produ-
to lácteo não embalado no estabelecimento de origem 
(leite em pó) para programas governamentais, assim 
como a exigência de um prazo de validade mínimo de 
50% do tempo de prateleira para cada produto a ser 
consumido pelos brasileiros. 

Como resposta, Maggi iniciou as negociações com o re-
presentante da pasta de Pecuária, Agricultura e Pesca 
do Uruguai, Tabaré Aguerre. A proposta deve seguir 
o exemplo do que já é praticado com a Argentina, que 
possui um acordo de cota. Neste sistema, existe uma 
quantidade máxima mensal permitida de importações 
do leite em pó argentino, o que permite uma previsibili-
dade do cenário para os produtores brasileiros. Houve 
uma interrupção temporária das importações junto ao 
país, que já foram retomadas e, atualmente, as nego-
ciações seguem em andamento. 

A OCB divulgou que, somente no ano de 2017, 86% do 
leite em pó desnatado e 72% do integral produzidos 
em terras uruguaias foram destinados ao mercado 
brasileiro. A tarifa zero em vigor e a ausência de uma 
negociação de cota têm prejudicado os produtores na-
cionais.

Audiência Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, sobre os impactos da importação para o segmento 
lácteo, em agosto de 2017

Entrega de manifesto do setor leiteiro ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, em agosto de 2017
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Chamar atenção da população para os percalços que 
o produtor de leite tem vivido no Brasil. Esse pensa-
mento deu origem a um dos principais engajamentos 
da Fecoagro Leite Minas desde a sua criação: o Mani-
festo na BR-153. A rodovia, que é uma das principais 
ligações entre Minas Gerais e São Paulo, foi palco de 
reivindicação de um grupo de mais de mil produtores 
de todo o Estado em busca de melhores condições de 
atuação. 

O ato foi organizado em parceria com o Núcleo dos 
Sindicatos Rurais do Estado de Minas Gerais, e, na 
oportunidade, o Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi, além de outros repre-
sentantes de políticos, esteve presente, podendo pre-
senciar a mobilização e ouvir os pleitos do público afe-
tado. 

“Um dos principais desafios que temos é demonstrar a 
união do setor.  O que vimos foi um trabalho conjunto 
entre órgãos cooperativistas, sindicatos rurais e 
cooperativas em busca de fortalecimento para que o 
segmento leiteiro seja ouvido”, frisa o Diretor Executivo 
da Federação, Nidelson Falcão. 

Jogando luz no problema, os manifestantes, entre eles 
lideranças, produtores rurais e representantes de co-
operativas, se reuniram primeiramente no Parque de 
Exposições da cidade do Prata (MG) para reivindicar 
ações de defesa e apoio da cadeia produtiva do leite 
por parte do Governo Federal. Depois seguiram para a 
estrada, conscientizando as pessoas por meio de con-
versas e da entrega de materiais explicativos.  

A importação de leite em pó do Uruguai continuou na linha 
de frente das discussões propostas pelo grupo. Ainda na 
lista de reivindicações estavam os valores praticados. 
De acordo com produtores, o custo de cerca de R$ 1,30, 
com valor de venda de R$ 1,00, à época, era impraticável 
e se tornou uma grande ameaça ao emprego no campo. A 
resolução desse problema, proposta pela Fecoagro Leite 
Minas, com apoio de todos os manifestantes, é a criação 
de linhas de crédito para o segmento, substituindo os fi-
nanciamentos de curto para longo prazo. 

“Frente aos problemas que o setor estava passando, nós, 
produtores da Cooprata e região, já tínhamos a ideia de 
organizar uma paralisação para chamar a atenção de 
todos. Pedimos apoio da Fecoagro Leite Minas, que com-
prou a ideia e deu ainda mais visibilidade para pecuaris-
tas de todo o Estado”, explica o Presidente da Cooprata, 
Rubens do Carmo Andrade. 

Produtor e cooperativista, Rubens do Carmo Andrade 
ressalta que, como resultado da mobilização, o tranca-
mento das importações pelo Ministro, mesmo que du-
rante poucos dias, refletiu em uma reação do segmento 
leiteiro, mas que ainda há muito o que conquistar. Para 
ele, é preciso seguir mostrando que os produtores estão 
empenhados e unidos por meio da Federação.

De acordo com o Presidente do Sindicato Rural de Prata, 
Adelino José Pereira Neto, a cooperação entre diferentes 
setores deu a tônica da manifestação. “O que achei mais 
interessante é que, dessa vez, o sindicalismo estava junto 
ao cooperativismo, dando ainda mais corpo para o movi-
mento”, afirma. 

Manifestação que parou o trânsito 
N A  P R ÁT I C A
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Manifestação que parou o trânsito 

Produtores rurais reunidos durante o Manifesto na BR-153, na cidade do Prata, 
que reuniu mais de mil pessoas, em outubro de 2017
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Outra grande conquista alcançada neste primeiro ano da Federação foi a realização do 1º Encontro Fecoa-
gro Leite Minas, que reuniu cerca de 250 lideranças e produtores da região, de 88 cooperativas do Estado, 
bem como autoridades políticas, em Pedro Leopoldo (região metropolitana de Belo Horizonte, em novembro de 
2017. 

O evento confirmou a capacidade de mobilização dos produtores e o a evolução da união da cadeia do leite 
mineira depois da criação da Federação. A programação contou com palestras sobre o tema intercooperação. 
Para o Presidente da Fecoagro Leite Minas, Vasco Praça Filho, “foi um momento de soberania da entidade, 
além de representar uma realização ímpar para o cooperativismo de leite”.

Fortalecimento e união
Primeiro Encontro Fecoagro Leite Minas, em Pedro Leopoldo, em novembro de 2017

N A  P R ÁT I C A
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Além de proporcionar a oportunidade de troca de ex-
periências entre os participantes e de aprimoramento 
dos seus conhecimentos, houve ainda um momento de 
reconhecimento da contribuição que alguns líderes co-
operativistas e políticos têm dispendido para o desen-
volvimento da organização. Por meio da Comenda Fe-
coagro Leite Minas, foram condecorados o Presidente 
do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, o Presidente da 
OCB, Márcio Lopes de Freitas, o Presidente da Cemil, 
João Bosco Ferreira, os Deputados Federais Domingos 
Sávio e Marcos Montes, o Deputado Estadual Antônio 
Carlos Arantes, e Nidelson Falcão, Diretor Executivo da 
Fecoagro. 

A Capepe, com sede em Pedro Leopoldo, desempenhou 
um papel fundamental ao sediar o evento, recebendo 
equipe e convidados. Para o gerente administrativo da 

cooperativa Robson Araújo houve uma ótima aceitação 
tanto dos pecuaristas locais quanto de todo o Estado, de-
vido ao bom trabalho que vem sendo realizado pela Fe-
deração. “Não imaginávamos a repercussão do Encontro, 
que contou com a presença de autoridades e dos princi-
pais representantes das organizações do segmento coo-
perativista. Foi interessante ver o contato dos produtores 
diretamente com essas autoridades, que vão levar suas 
reivindicações para debate junto aos órgãos competen-
tes”, afirmou. 

Devido ao grande sucesso e adesão do público, o Encontro 
Fecoagro Leite Minas será incorporado à agenda anual 
da organização, sempre com o objetivo de agregar conhe-
cimento e proporcionar a integração entre os produtores, 
com vistas na melhoria do posicionamento no mercado 
das cooperativas e de cada cooperado individualmente. 

Reconhecimento

Comenda Fecoagro Leite Minas, em novembro de 2017
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Cemil, em Patos de Minas, em maio de 2017 Cemil, em Patos de Minas, em maio de 2017

Calu, em Uberlândia. em setembro de 2017

Capepe, Pedro Leopoldo, em novembro de 2017

Cooperabaeté, em Abaeté, em junho de 2017 Cooperserro, em Serro, em julho de 2017

Coopervap, em Paracatu, em janeiro de 2018

Cooproleite, em Coromandel, em outubro de 2017

N A  P R ÁT I C A

Os dirigentes da Fecoagro Leite Minas percorreram várias cooperativas 
do Estado em reuniões itinerantes
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Em meio às reuniões e decisões que permeiam a atuação de uma organização, entendeu-se que “arrumar a casa” 
é um passo primordial para dar base para todas as conquistas vindouras da Fecoagro Leite Minas. Foi com esse 
pensamento que conselhos Administrativo e Fiscal decidiram, em parceria com o Sistema Ocemg, oferecer às suas 
filiadas um programa para formulação de um Planejamento Estratégico. 

Em outubro de 2017, a MPrado Consultoria, empresa com expertise no setor cooperativista, cuidou da capacitação 
de presidentes, dirigentes e colaboradores de 13 cooperativas filiadas e também de representantes da Federação. 
Ao final de seis meses de trabalho, foram estruturados os Planejamentos Estratégicos de todas as organizações 
participantes, documento este que vai reger a atuação daqueles empreendimentos ao longo dos próximos anos. 
Esse processo gerencial é de grande relevância para o crescimento de qualquer negócio, independente do seu 
porte, tendo em vista que um bom planejamento é responsável por impulsionar o crescimento de uma cooperativa, 
por meio de um diagnóstico de oportunidades e melhorias e da antecipação de ameaças ao seu desenvolvimento.  

As cooperativas que integraram o programa firmaram o compromisso de ter um Planejamento Estratégico conso-
lidado ao final dos encontros. E o Sistema Ocemg, além de ceder o espaço da sua sede para as aulas da iniciativa, 
colocou os técnicos da organização à disposição para fazerem visitas nas participantes visando o acompanhamen-
to e aplicação do programa. 

A diretora do Núcleo de Cooperativas da MPrado, Luciana Martins, afirmou que, ao se planejar, a cooperativa con-
segue aumentar a produtividade dos funcionários, além de elevar a satisfação dos cooperados e clientes. 

Segundo o Presidente da Cooperabaeté, Eustáquio Márcio de Oliveira, participar do programa abriu novas possibi-
lidades. “Proporcionaremos muitas oportunidades a partir do Planejamento Estratégico, principalmente no que diz 
respeito a uma maior integração dos pequenos produtores associados à cooperativa”, ressalta. 

Crescimento sustentável, fortalecimento do cooperativismo agropecuário por meio da profissionalização e engaja-
mento dos associados com a cooperativa são alguns dos principais objetivos do programa. A intenção da Fecoagro 
Leite Minas é promover essa capacitação até abranger todo o seu quadro social, para que todas as filiadas tenham 
seus Planejamentos Estratégicos estruturados e os utilizem como instrumento para balizar as decisões futuras.

FOCO NO FUTURO

Encontro do Programa de Planejamento Estratégico no segundo semestre de 2017
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S O M O S  F E C OA G R O  L E I T E  M I N A S

Agroverde
Fundação: 1992
Número de associados: 1.600
Número de colaboradores: 57

“A Federação está olhando para as cooperativas agropecuárias de Minas Gerais como um todo. É um trabalho de 
suma importância para nós, cooperativas singulares e, principalmente, para nossos cooperados, diante de todas 
as dificuldades que estamos sofrendo no cotidiano do campo. Assim, a Fecoagro Leite Minas nos representa politi-
camente e reivindica todos os nossos pleitos.” – Neber Severino Aquino, Presidente. 

Calu
Fundação: 1962
Número de associados: 3.000
Número de colaboradores: 350

“Há cerca de dez anos tínhamos em Minas Gerais mais de 180 cooperativas de leite, sendo que cerca de cem delas 
sucumbiram ao longo dessa década. Outra questão que nos saltou aos olhos foi o fato de que nosso segmento não 
se reunia há 13 anos, ou seja, cada cooperativa buscava resolver seus problemas isoladamente, sem uma estraté-
gia definida. Foi nesse cenário que a federação evoluiu.” Cenyldes Moura, Presidente.

Capepe
Fundação: 1947
Número de associados: 2.075
Número de colaboradores: 17 

“A melhor maneira de reivindicar nossos direitos é por meio de uma Federação que tenha uma boa gestão e dire-
tores comprometidos. A Fecoagro Leite Minas fortalece a produção de leite, garantindo melhores condições para 
os produtores rurais e, desde o início, já mostrou sua força perante os governos Estadual e Federal.” – Rodrigo 
Andrade, Presidente.
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Agroverde

Calu

Capepe

Capsal
Fundação: 1965 
Número de associados: 480
Número de colaboradores: 20

“Como presidente da Capsal tive a oportunidade de estar presente na primeira reunião da Fecoagro Leite Minas, 
ocasião em que foram discutidas as necessidades de fortalecimento do sistema cooperativista de leite em Minas 
Gerais. Deste embrião, nasceu a Federação e esperamos que ela tenha este propósito.” – José Eduardo Peixoto de 
Magalhães, Presidente.

Carpec
Fundação: 1965 
Número de associados: 1.594
Número de colaboradores: 164

 “Sendo Minas Gerais disparadamente o maior produtor de leite no Brasil e as mazelas que assolam o produtor 
rural, como as importações e as políticas inadequadas que nos desprotegem e desfavorecem, a vinda da Federação 
mostra representatividade do setor e cria um novo cenário para a produção leiteira do Estado. Só através da união 
conseguiremos alcançar nossos objetivos. Parabéns a todos que integram esse movimento em Minas.” –Tarcísio 
Daniel da Silva, Presidente.

Casmil
Fundação: 1949
Número de associados: 2.514
Número de colaboradores: 218

“O início da atuação da Fecoagro Leite Minas foi importante para que as cooperativas se conhecessem e tivessem 
uma visão geral dos desafios enfrentados pelo setor em todo o Estado. Acredito que seria imprescindível que todas as 
cooperativas de leite em operação em Minas Gerais, sem exceção, integrassem a nossa Federação. Se o setor estava 
fraco e desprestigiado era porque cada uma estava tentando resolver os problemas por si, como concorrentes, e não 
como parceiras.” – Leonardo dos Reis Medeiros, Presidente.



FECOAGRO LEITE MINAS30

Cemil
Fundação: 1993
Número de associados: 5.000
Número de colaboradores: 699

“A Cemil é parte relevante no processo de criação da Fecoagro Leite Minas, fazendo parte desse movimento desde 
os primeiros debates e cedendo espaço para o funcionamento da federação. Cerca de dez anos atrás éramos cem 
cooperativas de leite e hoje somos 88 em todo o Estado. A Federação é extremamente importante, mas precisamos 
fortalecer essa união e ir além”. – João Bosco Ferreira, Presidente.
*O mandato de João Bosco Ferreira foi finalizado em 31/03/2018. O atual Presidente da cooperativa é Vasco Praça Filho.

S O M O S  F E C OA G R O  L E I T E  M I N A S

Coopa CMD
Fundação: 2002
Número de associados: 166
Número de colaboradores: 4 

“Ser associado à Federação contribui para que as reivindicações dos produtores rurais de Minas Gerais sejam ou-
vidas, afinal, são milhares de produtores que representam a atividade leiteira no Estado. O atual momento da eco-
nomia nacional desestimula o produtor de leite, principalmente os pequenos, entretanto, a perseverança do homem 
do campo é grande e isto faz com que as dificuldades sejam superadas. A Fecoagro Leite Minas é fundamental neste 
processo, uma vez que sua representatividade contribuirá com a recuperação da produção de leite graças à atuação 
de nossa diretoria, que bravamente vem cobrando dos governos Estadual e Federal assuntos emergenciais.” – Vul-
mar José Procópio, Presidente.

Comadi
Fundação: 1978
Número de associados: 1.251
Número de colaboradores: 42

“Na condição de cooperativas devemos agir e pensar  nos objetivos do grupo. Por meio do nosso trabalho, emergem 
anseios de milhares de associados, produtores de todo porte, mas com foco comum em manter lucrativa sua pro-
dução, seu meio de vida, que é o leite, algo que é consumido por toda Minas Gerais e por todo o Brasil. Sendo assim, 
vejo a Fecoagro Leite Minas como um caminho que se tornou necessário, pois nossa classe agropecuária deve ser 
ouvida, somos importantes para o país. O governo deve conhecer nossas solicitações e acredito que, com empenho 
e cooperação, estaremos representados nacionalmente.” – Luiz Carlos Vaz da Silva, Presidente.
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Cemil

Coopa CMD

Cooperabaeté
Fundação: 1928
Número de associados: 1.729
Número de colaboradores: 254

“Desde o início, além da melhoria da gestão, o que se pretendia com
a união em torno de uma entidade de classe como a Fecoagro Leite Minas era representatividade junto às institui-
ções públicas, além de socorro financeiro de longo prazo e juros baixos, entre outras ações.” – Eustáquio Márcio 
de Oliveira, Presidente.

Coopagbh
Fundação: 1975
Número de associados: 1.894
Número de colaboradores: 12

“Aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco, reuniram-se a Rua Itambé, 40, vinte e 
cinco homens de pensamento inovador para criar uma cooperativa. No qual foi constituída a COOPERATIVA VALE 
DAS AREIAS, nos termos do Decreto Federal nº 22.239, de 19 de dezembro de 1932 e Decreto de Lei nº 581 de 1º 
de agosto de 1938, revigorados pelo decreto de Lei nº 8.401 de 19 de dezembro de 1945.” – Carlos Batista Alves de 
Souza, Presidente.

Cooperjac
Fundação: 2007
Número de associados: 705
Número de colaboradores: 12

“A Federação vem trabalhando em vários pleitos do setor, principalmente, em relação à importação de leite, contri-
buindo também para as cooperativas se aproximarem, para que haja uma troca de ideias. Tudo isso colabora muito 
para o crescimento e fortalecimento do cooperativismo de leite.” – Antônio José dos Santos, Presidente.
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Fundação: 1999
Número de associados: 1.239
Número de colaboradores: 10

“A maior importância que vejo na criação da Fecoagro Leite Minas foi despertar o interesse das próprias coope-
rativas em se autoconhecerem, isso em um momento em que todas se tratavam como concorrentes. Em pouco 
tempo, este cenário vem mudando com as tratativas de intercooperação propostas pela Federação. A expectativa 
de colhermos bons frutos cresce a cada momento que a Federação se fortalece, aglutinando novas cooperativas. 
O trabalho será longo e difícil, devido à abrangência e diversidade do segmento.” – Davidson Wander Paiva, Supe-
rintendente de Negócios

Cooperserro

Coopersam

Fundação: 1964
Número de associados: 600
Número de colaboradores: 115

“A Federação representa a força das cooperativas de leite de Minas Gerais em prol de alcançar benefícios comuns 
para este setor, um nicho de mercado que tem seus desafios, mas que é vital para nossa economia, já que o Brasil 
está entre os maiores produtores do mundo. Nossos interesses estão representados pela Fecoagro Leite Minas, 
que nasceu faz pouco tempo, mas já com uma grande missão: fazer frente às demandas de adequação da legisla-
ção e de valorização dos nossos produtos no mercado nacional e mundial.” – Carlos Dumont, Presidente.

Coopersete
Fundação: 1948
Número de associados: 978
Número de colaboradores: 86 

“A Fecoagro Leite Minas é a entidade que vem contribuindo para o fortalecimento das cooperativas, principalmente 
do setor leiteiro, com participação direta junto aos órgãos federais e estaduais no sentido de elucidar sobre a grave 
situação vivida por toda a cadeia leiteira. Pensamos que, no futuro, a Federação, juntamente com as cooperativas 
participantes, terá o desafio de melhorar os percalços vividos pelos produtores da cadeia do leite, reivindicando o 
fim das fraudes e a concorrência desleal e, sobretudo, com a triangulação do leite em pó que vem da União Europeia 
e chega ao Brasil pelos países do Mercosul. Por fim, temos que nos unir e pensar propostas proativas para todos os 
cooperativistas, como forma de garantirmos um futuro promissor.” – Mauro de Melo Figueiredo, Presidente.

S O M O S  F E C OA G R O  L E I T E  M I N A S
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Cooperserro

Coopersam Coopervap
Fundação: 1963
Número de associados: 1.200
Número de colaboradores: 547

“Vislumbro uma maior representatividade da Federação, para que a entidade possa, cada vez mais, possibilitar 
uma maior aproximação com o poder público e seja capaz de influenciar nas decisões políticas, em prol do produ-
tor rural. A longo prazo, a Fecoagro Leite Minas pretende desenvolver instrumentos comerciais para as coopera-
tivas, auxiliando na exportação de derivados do leite para outros países. Almejo que através da Federação, as coo-
perativas desenvolvam relações de intercooperação que possibilitem o crescimento do ramo e o desenvolvimento 
econômico das localidades onde atuam.” – Vasco Praça Filho, Presidente.*
*O mandato de Vasco Praça Filho foi finalizado em 30/03/2018. O atual Presidente da cooperativa é Valdir Rodrigues Oliveira

Coopervass
Fundação: 1966
Número de associados: 2.670
Número de colaboradores: 201

“Temos convicção que a voz do produtor de leite terá maior alcance com a Fecoagro Leite Minas. Juntos, nossa 
força política terá maior repercussão, convergindo ideias para um mesmo propósito, que é a manutenção das 
cooperativas de leite e seus cooperados, hoje uma atividade sem representatividade e desmotivada.” – Eduardo 
Almeida Meirelles, Presidente.

Coopira 
Fundação: 1953
Número de associados: 443
Número de colaboradores: 39

“Com a criação da Fecoagro Leite Minas, nossas cooperativas do ramo agropecuário passaram a ser ouvidas e 
valorizadas, principalmente na questão do leite in natura. Fizemos visitas a Brasília para levar nossos pleitos para 
os poderes Legislativo e Executivo e levantar a bandeira do setor e sentimos que estamos no caminho certo. Somos 
muitas cooperativas leiteiras, porém, só seremos fortes o suficiente quando nos unirmos por completo.” – Adir 
Geraldo Lara, Presidente.
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Cooprata
Fundação: 1965
Número de associados: 1.629
Número de colaboradores: 396

“Os produtores de leite não tinham um órgão que os representassem junto ao Governo e para conquistar nosso 
espaço e avançar no fortalecimento do setor leiteiro precisamos estar unidos e organizados. Com este propósito, 
criou-se a Fecoagro Leite Minas. Se associar a esta Federação significa juntar forças e fazer valer a voz do produtor 
em defesa dos seus interesses, das cooperativas de leite de Minas Gerais.”  – Rubens do Carmo Andrade, Presidente.

Coopral
Fundação: 1964 
Número de associados: 800
Número de colaboradores: 27

A Federação passa a ser o meio de comunicação entre entidades cooperativistas com os órgãos
políticos e representativos da classe rural. Além disso, a Fecoagro Leite Minas promove a união entre as coopera-
tivas de leite do Estado visando o fortalecimento perante o mercado.” – Túlio Cota de Freitas, Presidente.

S O M O S  F E C OA G R O  L E I T E  M I N A S

Coopatos
Fundação: 1957 
Número de associados: 2.568
Número de colaboradores: 490

“A Fecooagro Leite Minas conseguiu aproximar as cooperativas, ficando para nós, dirigentes, darmos o suporte 
necessário para nossa Federação, levando essa ideia para todos os cooperados. A Federação está dando um novo 
rumo para o cooperativismo de Minas Gerais e, neste momento, é o único caminho para o fortalecimento de toda a 
cadeia do leite mineiro.” – José Francelino Dias, Presidente.
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Voga
Fundação: 1943
Número de associados: 676
Número de colaboradores: 20

Cooperalém
Fundação: 1947 
Número de associados: 125
Número de colaboradores: 28

“A Fecoagro Leite Minas é importante no sentido de defender os pleitos das cooperativas que passam por um mo-
mento delicado se sua história. A mobilização dessas organizações é fundamental para o fortalecimento do setor 
leiteiro de Minas Gerais”. – James Stewart Villela, Presidente.

Cooproleite
Fundação: 2002
Número de associados: 
Número de colaboradores: 

Cooperrita

Cotrial

Fundação: 1957
Número de associados: 1.000
Número de colaboradores: 

Fundação: 2006
Número de associados: 
Número de colaboradores: 
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Coopa de Patrocínio
Fundação: 1961
Número de associados: 
Número de colaboradores: 

Coapa
Fundação: 
Número de associados: 
Número de colaboradores: 

Cooperbom
Fundação: 1950
Número de associados: 
Número de colaboradores: 

CCPR
Fundação: 1949 
Número de associados: 6.500
Número de colaboradores: 500

Cofrul
Fundação: 1973
Número de associados: 
Número de colaboradores: 

Coopercentro
Fundação: 1977
Número de associados: 
Número de colaboradores: 
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