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PERTENCIMENTO 
“O pertencimento e a cooperação representam as melhores 

alternativas do século XXI em busca da felicidade. E o que exis-
te nisso tudo? Educação. Na cooperação, aprendemos juntos. E 
tudo que foi conquistado no agronegócio foi, é e será resultado 
da educação.”

ANO II

José Luiz Tejon Megido
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UNIÃO E FORÇA

Caros amigos, 
A segunda edição da Revista Fecoagro Leite Minas 

traz como tema central a questão do pertencimento e 
sua importância para o cooperativismo. José Luiz Tejon, 
doutor em educação, escreve: “Quando ocorre a coo-
peração, criamos um ambiente que eleva a média dos 
resultados e, consequentemente, permite que mais pes-
soas obtenham êxito. O pertencimento e a cooperação 
representam as melhores alternativas do século XXI em 
busca da felicidade”.

Roberto Rodrigues, um dos expoentes do setor, 
definiu: “O cooperativismo é a doutrina que visa corrigir 
o social por meio econômico”. O conceito é sintético e 
complexo, mas pode ser explicado como o sentimento 
individual que move as pessoas a se associarem em co-
operativas na busca de serviços que melhorem a produ-
tividade e a renda, garantindo-lhes o progresso social. 

A união e a força são fatores basilares do negócio do 
leite. Somos reconhecidamente líderes cooperativistas 
de Minas e do Brasil. O enfrentamento constante das 
adversidades nos move, e somos impulsionados pelo 
sentimento cada vez maior de pertencimento em rela-
ção ao sistema, de interação e de apoio incondicional a 
entidades que defendem o segmento, como Fecoagro 
Leite Minas, OCB, Ocemg, CNA, Faemg, Silemg e o tão 
importante e recém-criado Conseleite-MG. 

Nesses quase dois anos e meio de fundação da Fe-
coagro Leite Minas, podemos dizer que caminhamos 
juntos, pois este é o único caminho. Puxo pela memória 
de nossos ancestrais para lembrar o ditado popular que 
define, analogicamente, o dissociado do cooperativis-
mo: “caititu fora do bando é comida de onça”.

Nesse período, a Fecoagro Leite Minas assumiu 

postura combativa contra a importação de leite, apoiou 
a Ocemg na capacitação de gestores e ofereceu cursos 
de qualificação. Hoje, mais que um braço do cooperati-
vismo, somos fortes aglutinadores. Unidos, precisamos 
discutir o leite e sua cadeia, a sucessão na atividade, o 
pertencimento, a representação política e a ampliação 
da representatividade junto a parlamentares e aos go-
vernos estaduais e federal. A maioria dos governantes 
conhece muito pouco do nosso setor, necessita ser 
demandada e, por vezes, instada a defender a cadeia 
do leite, que, além de seu imenso alcance social, é de 
enorme eficiência para diminuir o êxodo rural brasileiro.

O leite gera emprego, renda, divisas e precisa ser 
mais respeitado e apoiado. Conclamamos uma união 
mais vigorosa para termos maior força política, social 
e econômica e para obtermos maiores resultados para 
nossos produtores, que são a razão de nossa existência 
e luta. 

Avançamos muito. Alguns ficaram pelo caminho. 
Mas os corajosos, que investirem em gestão, qualifica-
ção e intercooperação, vão vencer e se projetarão. 

Agradecemos a todas as cooperativas e seus direto-
res que sempre apoiaram fortemente a Fecoagro Leite 
Minas; a Nidelson Falcão, meu respeito e total gratidão 
pelos esforços cada vez mais constantes e compromis-
sados. Só posso dizer: Deus o abençoe!

Aos patrocinadores e apoiadores, nosso muito obri-
gado. 

Aos parlamentares que nos defendem, nossos agra-
decimentos. 

Aos líderes Ronaldo Scucato (presidente da Ocemg) 
e Márcio Lopes de Freitas (presidente da OCB), nossa 
eterna gratidão.

VASCO PRAÇA FILHO
PRESIDENTE DA FECOAGRO LEITE MINAS
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O cooperativismo tem uma participação cada dia mais 
importante na economia agropecuária brasileira. Os números 
mostram isso. Segundo o Mapa (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), as cooperativas agropecuárias 
são responsáveis por quase 50% do PIB agrícola, gerado anu-
almente por mais de 1 milhão de associados em todo o país.

Basicamente, toda cooperativa consiste em uma socieda-
de autônoma, cujos participantes dividem igualmente seus 
lucros e responsabilidades, sempre com objetivos coletivos. 
Nas cooperativas agrícolas, produtores rurais se juntam para 
superarem suas dificuldades em comum, sendo capazes de 
atender tanto as demandas do mercado consumidor quanto 
do cooperado, além de oferecer todo o respaldo técnico, logís-
tico e financeiro para a produção.

Pode-se dizer que, independentemente do tipo de asso-
ciação, toda cooperativa pertence aos seus cooperados, com 
uma relação mútua de assistência e colaboração entre os par-
ticipantes e a instituição.

PERTENCIMENTO

VOCÊ PRECISA DA SUA 
COOPERATIVA, MAS ELA 
TAMBÉM PRECISA DE VOCÊ
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PAPEL DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 
PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Mesmo com todo o sucesso global, todo pro-
dutor rural brasileiro enfrenta muitos problemas, 
sendo espremido pelo elevadíssimo Custo Brasil, 
com a carga tributária e o custo de produção 
sempre muito elevados, além das recorrentes 
dificuldades logísticas.

Na produção leiteira, esses desafios tornam-
-se ainda mais evidentes. São muitos os casos em 
que as normas que regem a qualidade do leite 
não são seguidas, além das constantes dificulda-
des no recolhimento e no armazenamento diário 
desse leite.

A solução para esses desafios pode estar 
na associação dos produtores às cooperativas 
agrícolas. Estas trazem muitas vantagens e bene-
fícios aos seus associados, tais como:

• Assessoria técnica especializada;
• Garantias trabalhistas;
• Elevação da renda familiar;
• Aumento da produtividade agropecuá-
ria e da capacidade de competição; e
• Geração de empregos.

Entretanto, muitos produtores, mesmo asso-
ciados às cooperativas agrícolas e amparados em 
seus serviços, ainda não desenvolveram o senti-
mento de pertencimento (tão importante para a 
continuidade de qualquer cooperativa), ou seja, 
não agem como parte do sistema de cooperação, 
não sendo verdadeiramente cooperados.

A IMPORTÂNCIA DO SENSO DE PERTENCI-
MENTO

Independentemente do tipo de cooperação 
adotado, um dos lemas mais importantes de 
toda cooperativa é: “quando um ganha, todos 
devem ganhar”. Esse lema mostra que os asso-
ciados devem ser membros, sócios e donos da 
cooperativa, e não apenas clientes. Porém, não 
é isso que ocorre com um número significativo 
de produtores. Não há essa ressonância, essa 
sintonia mútua e recíproca entre cooperado 
e cooperativa. Costuma-se dizer que não há 
um verdadeiro sentimento de pertencimento, 
pois muitos produtores não agem como parte 
integrante dessa cadeia, nem como sócios, nem 
“donos” da cooperativa.
Parece confuso? O exemplo sobre a atuação 
de cooperativas de produtores de leite pode 
ajudar em um melhor entendimento. Veja: uma 
das grandes dificuldades do produtor de leite é 

conseguir aumentar a qualidade do seu produto, 
colocando-o dentro das normas técnicas indica-
das pelo Mapa. A busca pela assessoria de uma 
cooperativa costuma ser uma das medidas ado-
tadas. Esta cooperativa vai assisti-lo com todo o 
apoio técnico, medicamentos e itens de higiene 
disponíveis, que vão melhorar o manejo e, conse-
quentemente, a qualidade do produto. Portanto, 
o produtor/cooperado certamente terá ganhos.
Todavia, por vezes, para esse produtor, a coope-
rativa é só uma “loja agropecuária”, onde ele com-
pra seus produtos e insumos e busca assistência 
– basicamente, ele pensa em si, e não no todo. 
Não há sentimento de pertencimento – o produ-
tor está distante da cooperativa e não tem a ciên-
cia de que ele é um dos donos. Essa distância do 
cooperado para com sua cooperativa enfraquece 
o crescimento global, tornando a cooperativa 
menos forte e competitiva.
Sendo assim, evidenciar o senso de pertenci-
mento do produtor/cooperado é uma via de 
mão dupla necessária para que o ganho de todos 
realmente exista. Este sentimento deve passar 
pelo maior envolvimento e pela integração do 
indivíduo para com a sua cooperativa.

É PRECISO APRIMORAR O SENTIMENTO DE 
PERTENCIMENTO

No Brasil, as cooperativas agrícolas já estão 
alicerçadas, mas ainda há muito espaço para 
crescer e se desenvolver. Para isso, seus asso-
ciados devem deixar o interesse individual de 
lado, transformando-o em orgulho e satisfação 
de serem produtores agrícolas e valorizarem o 
sentimento de pertencerem a cooperativas. Des-
sa forma, o cooperado deve agir com liderança, 
proatividade e de forma sempre colaborativa, 
buscando seu sucesso e o bem coletivo.

FEDERALIZE-SE.
ACOMPANHE O TRABALHO DA FECOA-

GRO LEITE MINAS ATRAVÉS DO SITE:
www.fecoagroleiteminas.com.br

Século XXI Conveniada FGV (Região Centro-oeste, 
Sudoeste e Alto Paranaíba – MG)
www.seculoxxximinas.com.br/fgv
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DADOS DO COOPERATIVISMO
COOPERATIVISMO NO MUNDO

O cooperativismo transforma a vida das pessoas e se apre-
senta como solução empreendedora para quem acredita em um 
mundo mais justo, equilibrado e com melhores oportunidades 
para todos.

O SEGMENTO É A PRINCIPAL FONTE DE RENDA PARA 
MAIS DE 1,2 BILHÃO DE PESSOAS.

O cooperativismo gera no mundo mais de 250 milhões de 
empregos em 105 países. Através dele é possível ganhar dinheiro 
sem abrir mão de valores como: solidariedade, honestidade e 
altruísmo.

Se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, 
seriam a 6ª maior economia do mundo.

1 em cada 6 pessoas está associada a uma cooperativa.

COOPERATIVISMO NO BRASIL

Hoje no Brasil, 52 milhões de homens e mulheres estão envol-
vidos, direta ou indiretamente, com o cooperativismo, consideran-
do-se as famílias dos 13,2 milhões de cooperados.

Do campo às grandes cidades, as cooperativas atuam em 
diversos setores da economia e estão segmentadas em 13 ramos, 
sendo destacados:

• Agropecuário - 1.555 cooperativas*
• Transporte - 1.205 cooperativas*
• Crédito - 976 cooperativas*
• Trabalho - 895 cooperativas*
• Saúde -  813 cooperativas*
• Habitacional - 293 cooperativas*
• Educacional - 279 cooperativas*
• Demais ramos - 639 cooperativas*

(*) Fonte: Sistema OCB 2015

Minas Gerais é o:
• 2º maior Estado em número de cooperativas;
• 4º maior em número de cooperados;
• 5º maior em número de empregados.
• 1,58 milhão de cooperados
• 39,5 mil empregados
• 768 cooperativas

Dados do Sistema Ocemg 2017

86% das cooperativas do Estado estão concentradas nos Ra-
mos Agropecuário, Crédito, Transporte e Saúde.

RENDA GERADA AO ESTADO DE MINAS GERAIS: R$ 1,8 
BILHÃO

As cooperativas exercem um importante papel econômico e 
social no Estado, com geração de R$ 1,8 bilhão em tributos. Os tri-
butos representaram 5,7% do faturamento total no ano de 2017.

8,1% É A PARTICIPAÇÃO DO COOPERATIVISMO NO PIB DE 
MINAS GERAIS.

(*) SEAPA 2016

As cooperativas possuem 539 profissionais que prestam assis-
tência técnica aos produtores.

20,42% do leite produzido em MG passa por cooperativas.

PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS NA
PRODUÇÃO DE LEITE EM MINAS GERAIS

PRODUÇÃO PECUÁRIA

Produto Unidade 
de Medida

Produção de 
MG

Produção das 
Cooperativas

Partici-
pação %

Leite Litros 8,9 bilhões* 1,8 bilhão 20,42

Aves Cabeças 120,8 milhões 11,9 milhões 9,88

Suínos Cabeças 5,1 milhões 316,8 mil 6,21

Mel Quilos 4,9 milhões 87,8 mil 1,79

Ovos Dúzias 365 milhões 3,9 mil -

Bovinos Cabeças 23,6 milhões 41 -

Própolis Toneladas 110 12 10,91
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AUTOABANDONO 
X

COOPERAÇÃO

As cooperativas no mundo movimen-
tam cerca de US$ 2,3 trilhões. Ou seja, são 
maiores do que o PIB do Brasil. As coope-
rativas do agronegócio no Brasil reúnem 
mais de 1 milhão de produtores e cerca 
de 50% de tudo o que é produzido. E, ao 
analisarmos uma boa cooperativa, vamos 
ver uma elevação da qualidade média em 
todos os sentidos e muito mais gente sendo 
bem-sucedida.

Quando ocorre a cooperação, criamos 
um ambiente que eleva a média dos re-
sultados e, consequentemente, permite 
que mais pessoas obtenham êxito. Além 
disso, diminuímos o terrível sentimento 
de “autoabandono”. Quando não estamos 
num ambiente positivo de pertencimento, 
de reunião humana, podemos entrar numa 
fossa obscura, quando abandonamos a nós 
mesmos. Nessa circunstância, não obte-
mos vontade para aprender, desenvolver 
experiências ou criar e, nessa situação, nos 
fechamos até para receber ajuda.

O agronegócio significa uma “coo-

peração” entre os elos de suas cadeias 
produtivas: as tecnologias do “antes das 
porteiras”, a produção no “dentro das 
porteiras” e a agroindustrialização e os 
serviços “pós-porteira” das fazendas. Uma 
boa cooperativa pode ser B2C (Business to 
Consumer) e servir direto ao consumidor 
final ou, também, B2B (Business to Business), 
como fornecedora de agroindústrias. Cada 
vez mais grandes corporações privadas no 
agronegócio precisarão de cooperativas na 
sua supply chain (cadeia de fornecimento), 
pois a originação passou a ter grande valia 
nas narrativas dos produtos e das marcas. 
Além disso, consumidores finais cada vez 
mais valorizam relações diretas com agri-
cultores.

O pertencimento e a cooperação repre-
sentam as melhores alternativas do século 
XXI em busca da felicidade. E o que existe 
nisso tudo? Educação. Na cooperação, 
aprendemos juntos. E tudo que foi conquis-
tado no agronegócio foi, é e será resultado 
da educação.

JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO
DOUTOR EM EDUCAÇÃO

Mestre em educação, arte e história da cultura pelo Mackenzie; doutor 
em educação pela UDE/Uruguai; jornalista e publicitário formado 
pela Casper Líbero; administrador com ênfase em marketing, com 

especializações na Pace University/EUA, Harvard/EUA e MIT/EUA. Em 
liderança, tem especialização no INSEAD/França.
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Depois de inúmeras tentativas, durante 
vários anos, finalmente Minas Gerais vai contar 
com o Conseleite/MG. Qual a importância dessa 
ferramenta para a cadeia produtiva do leite no  
Estado e quando será divulgado o valor de refe-
rência do leite em Minas?

Eduardo Pena: Produtores de leite, cooperati-
vas e indústrias de laticínios se reuniram, no dia 7 
de dezembro do ano passado, na sede do Sistema 
Faemg, em BH, para o lançamento oficial do Con-
seleite/MG (Conselho Paritário de Produtores/
Indústrias de Leite do Estado de Minas Gerais). 
O objetivo é manter a transparência na formação 
de preços do mercado. A partir da análise de da-
dos fornecidos por produtores e indústrias, um 
complexo sistema de cálculo aponta o valor de 
referência a ser pago ao produtor. 

Estamos fazendo alguns ajustes finais para 
que o valor seja apresentado na próxima reunião. 
Espero que até maio já estejamos prontos para 
divulgar o valor de referência para o mês de junho.

 Qual a principal vantagem para o produtor 
de leite em utilizar as informações do Conselei-
te/MG?

EP: Para os produtores de leite, as informa-
ções do Conseleite/MG permitem principalmente 
o acesso a parâmetros técnicos e econômicos 
definidos por um conselho paritário, formado 
por representantes dos produtores de leite e da 
indústria de laticínios, que servem de referência 
para a negociação da produção ao longo do tem-
po, garantindo, assim, uma justa remuneração 
para ambas as partes.

Qual a principal vantagem para a indústria 
de laticínios em utilizar as informações do Con-
seleite/MG?

EP: Para a indústria de laticínios, a principal 
vantagem do uso das informações do Conseleite/
MG é ter facilitado, ao longo do tempo, o processo 
de negociação junto aos produtores rurais para 
a compra da matéria-prima (leite), pelo uso de 

critérios técnicos e econômicos de conhecimento 
público e definidos por um conselho paritário, 
garantindo, assim, um abastecimento mais está-
vel de matéria-prima à indústria. A facilidade de 
abastecimento se deve ao uso de critérios mais 
transparentes para a formação de preços, o que 
tende a reduzir os conflitos cotidianos e a disputa 
predatória, inerentes ao processo de compra da 
matéria-prima.

O que motivou a criação do Conseleite/MG?
EP: O Conseleite/MG foi criado a partir da 

necessidade de se estabelecerem, através de 
entendimento entre produtores de leite e indús-
trias, formas alternativas para a remuneração da 
matéria-prima (leite) ao produtor que pudessem 
reduzir os conflitos que se estabeleceram entre 
estes e as indústrias e de se discutirem problemas 
comuns ao setor, como qualidade, sanidade etc.

O que é o preço de referência?
EP: O chamado “preço de referência” é um 

valor médio da matéria-prima (leite) calculado a 
partir dos preços de comercialização de leite e 
seus derivados, praticados pelas empresas par-
ticipantes do conselho. Os preços de referência 
pretendem representar um valor justo para a 
remuneração do leite, tanto para os produtores 
rurais quanto para as indústrias, levando em con-
sideração o volume, a qualidade da matéria-pri-
ma, e a capacidade de pagamento da indústria. Os 
valores são divulgados mensalmente, por meio de 
resoluções publicadas e aprovadas pelo conselho 
em site oficial do Conseleite/MG.

 
Qual a importância do preço de referência?
EP: O preço de referência é importante prin-

cipalmente para dar maior transparência ao mer-
cado lácteo através da permanente divulgação de 
preços médios de comercialização do leite e dos 
seus derivados, calculados a partir de metodolo-
gia aprovada por um conselho paritário.

ENTREVISTA COM EDUARDO 
PENA, COORDENADOR DO 
PROJETO CONSELEITE/MG
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Qual a principal utilidade do preço de referência?
EP: O preço de referência serve de base para a livre 

negociação comercial entre os produtores rurais de 
leite e a indústria de laticínios e é mencionado em con-
tratos formais (escritos) de venda de leite à indústria; 
além disso, consta em normas operacionais de recebi-
mento de leite aprovadas e divulgadas pela indústria.

Nesses casos, o Conseleite/MG, se solicitado pelas 
partes, pode assumir um papel de conselho arbitral 
para dirimir dúvidas ou controvérsias relacionadas a 
essas negociações. 

Por quê é calculado o preço de referência projeta-
do para o mês em curso?

EP: A projeção do preço de referência permite 
facultar às partes a negociação antecipada do leite a 
ser entregue pelo produtor rural à indústria durante 
o mês em curso. Sobre esse preço projetado, pode ou 
não, a critério das partes, haver um ajuste em relação 
ao preço de referência ao final do mês.

O preço de referência é um preço mínimo?
EP: Não. O preço de referência se aplica ao leite 

padrão, e há uma escala de ágios e deságios de preço 
sobre esse valor de acordo com parâmetros de quali-

dade e volume do leite entregue pelo produtor rural.

O setor como um todo está otimista em relação ao 
Conseleite/MG?

EP: O Conseleite/MG é aguardado por toda a ca-
deia como uma ferramenta muito importante para au-
xiliar e orientar a produção e a comercialização. Temos 
a responsabilidade de zelar pelo bom relacionamento 
entre os integrantes do sistema agroindustrial lácteo 
e pelo aprimoramento do sistema de avaliação da qua-
lidade do leite e dos produtos derivados, efetuando 
estudos e desenvolvendo pesquisas através da Câmara 
Técnica; desenvolver e divulgar análises técnicas e 
econômicas através de site e notas técnicas; contribuir 
com estudos e pesquisas para o desenvolvimento de 
uma política de fomento à produção de leite e produtos 
derivados e de uma política de marketing; e promover 
a conciliação de conflitos surgidos entre os integran-
tes do sistema agroindustrial lácteo. A exemplo dos 
Estados do Sul, a organização é uma ferramenta im-
portantíssima para o setor. Minas Gerais deu um passo 
quântico em direção ao futuro da pecuária de leite.

Entrevista concedida à revista Balde Branco
Edição abril/2019

QUEM É EDUARDO PENA?
• Engenheiro agrônomo, formado em 1989 (Crea 
75144/D);
• Pós-graduado em produção de ruminantes pela 
Ufla (Universidade Federal de Lavras);
• Especialização em nutrição de plantas pela Ufla 
(Universidade Federal de Lavras);
• Vice-presidente da Faemg (Federação da Agricul-
tura Pecuária do Estado de Minas Gerais);
• Coordenador do projeto Conseleite Minas;
• Presidente da Comissão Técnica de Pecuária de 
Leite da Faemg (Federação da Agricultura Pecuária 
do Estado de Minas Gerais);
• Membro da Comissão de Estudos Estratégicos da 
Cadeia Produtiva de Lácteos de MG;
• Coordenador da Câmara Técnica Setorial de Bovi-
nos de Leite do Cepa (Conselho Estadual de Política 
Agrícola);
• Membro da Comissão Nacional de Pecuária de Lei-
te da CNA (Confederação Nacional de Agricultura);
• Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Lavras;
• Empresário e consultor no ramo de nutrição 
animal;
• Participante em Missões Técnicas Internacionais 
(Uruguai, Argentina, EUA, Austrália e Nova Zelân-
dia);
• Palestrante em diversos eventos, com temas sobre 
produção de leite e mercado de lácteos;
• Produtor rural (produção de café, florestas planta-
das, bovinos de leite e corte); e
• Participante em vários congressos, cursos, se-
minários e workshops ligados ao agronegócio em 
todo o país. 
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SISTEMA OCEMG E FECOAGRO LEITE MINAS:

PARCERIA DE SUCESSO EM 
BENEFÍCIO DO COOPERATIVISMO

A cadeia produtiva de leite e derivados 
se tornou um setor altamente competitivo 
e dinâmico, com um relevante papel no 
agronegócio brasileiro tanto do ponto de 
vista econômico como social. Nesse con-
texto, conhecer a dimensão estratégica no 
ambiente cooperativista é fundamental 
para identificar gargalos e oportunidades, 
visando ao direcionamento assertivo do 
planejamento de ações que fortaleçam o 
setor. 

Com e ssa p rop osiç ã o,  o  Sis tema 
Ocemg (Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Ge-
rais) acompanha o segmento e fornece 
subsídios para o alcance de melhores 
resultados. Em 2016, o órgão apoiou a 
criação da Fecoagro Leite Minas e até 

hoje acompanha de perto os trabalhos 
realizados por ela em prol do segmento. O 
objetivo foi organizar as cooperativas em 
defesa da cadeia produtiva de leite, com 
o intuito de promover sua valorização e 
fortalecimento. 

“No cooperativismo, ninguém cres-
ce sozinho, e, para crescermos juntos, 
é necessário trabalharmos alinhados e 
organizados. A constituição da Fecoagro 
Leite Minas é um ganho para o segmento 
agro, e a sua formação foi algo planejado, 
discutido. Hoje, a Federação conta com 
uma equipe diretiva que coloca em pauta 
as propostas da cadeia produtiva de forma 
colaborativa. O Sistema Ocemg está à dis-
posição das cooperativas, e trabalhamos 
em prol do crescimento e do desenvolvi-
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mento de todas elas, mas o retorno é me-
lhor quando o setor é organizado e traz as 
demandas consolidadas”, explicou Ronal-
do Scucato, presidente do Sistema Ocemg.

De acordo com o superintendente do 
Sescoop-MG (Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo), Alexandre 
Gatti Lages, o Sistema Ocemg colaborou 
para o desenvolvimento e a criação da 
Fecoagro Leite Minas com consultoria 
jurídica, apoio técnico, apresentação de 
cenário, cursos e visitas técnicas, entre 
diversas outras iniciativas.

“Durante a organização da federação, 
disponibilizamos para todas as coopera-
tivas participantes uma análise individual 
dos dados econômicos e financeiros, in-
formações que permitiram a construção 
e a implementação do Plano de Desen-
volvimento Estratégico, visando ao repo-
sicionamento no agronegócio do leite”, 
comentou o superintendente.

CAPACITAR PARA FORTALECER

Além de apoiar o trabalho da Fecoagro 
Leite Minas, o Sistema Ocemg disponibili-
za uma série de atividades para estimular 

as boas práticas de gestão das cooperati-
vas, de modo que as ações sejam proposi-
tivas ao objetivo da Federação de “realizar 
um trabalho baseado nos princípios e nos 
valores cooperativistas de equidade, de-
mocracia e intercooperação”. 

Das 34 cooperativas agropecuárias 
integrantes da Fecoagro Leite Minas, 25 
delas participam do PDGC (Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Coope-
rativas), que integra a Diretriz Nacional 
de Monitoramento, com o objetivo de 
promover a excelência do controle das 
cooperativas a partir da adoção de boas 
práticas de administração e governança. 

As cooperativas que integram o PDGC 
recebem visitas técnicas de orientação 
sobre o preenchimento do instrumento de 
avaliação, disponível em ambiente virtual, 
e a apresentação de sugestões de práticas 
de gestão em convergência com as opor-
tunidades de melhorias identificadas. Em 
2018, foram realizadas sete visitas técni-
cas do PDGC exclusivas às cooperativas 
que integram a Fecoagro Leite Minas, sen-
do que nove delas também participaram 
do workshop de preenchimento do PDGC, 
realizado exclusivamente para as coope-

Encontro de 
representantes das 
Cooperativas de Leite 
no GDA (Programa 
de Acompanhamento 
Econômico e Financeiro 
das Cooperativas).
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rativas da federação. 
Outra plataforma disponibilizada pelo 

Sistema Ocemg para a Fecoagro Leite 
Minas, desde 2016, é o GDA (Programa de 
Acompanhamento Econômico e Financei-
ro das Cooperativas), que conta com 100% 
da participação das cooperadas da federa-
ção. Pelo GDA, as cooperativas recebem 
acompanhamento sistemático, com diag-
nóstico dos seus principais indicadores 
de desempenho econômico-financeiro, 
posicionando a cooperativa em relação ao 
setor, com apresentação de indicadores 
individuais e consolidados. Ao final, um 
relatório é disponibilizado, apresentando 
o potencial e as oportunidades dos empre-
endimentos analisados. No ano passado, 
foram realizadas 20 visitas técnicas e um 
encontro que apresentou os resultados 
gerais econômicos mapeados entre as 
cooperativas da Fecoagro Leite Minas, 
considerando o período de 2013 a 2017. 

Para a técnica da gerência de desen-
volvimento e monitoramento de coope-
rativas, Paula Cristina, o GDA auxilia as 
instituições por meio da análise dos dados 
econômico-financeiros e da geração de 
indicadores consistentes, que viabilizam a 
sustentabilidade financeira do negócio co-
operativo. “O GDA permite que as coope-
rativas comparem seus indicadores com 
a média das cooperativas da região, que 

possuem produtos similares, e do Estado. 
O referencial comparativo é uma prática 
de gestão essencial para que o setor possa 
aferir o seu nível de competitividade no 
mercado, facilitando os processos de to-
mada de decisão”, explica.  

Além de viabilizar a participação nes-
ses programas, o Sistema Ocemg direcio-
nou, ao longo de 2018, outras ações para 
a federação, como: Encontro Nacional 
das Cooperativas Agropecuárias; Missão 
Internacional para a Space, em Rennes, na 
França; Workshop de Preenchimento do 
PDGC; Seminário de Gestão das Coope-
rativas Agropecuárias Mineiras; participa-
ção no Interleite Brasil e nas reuniões de 
criação e lançamento do Conseleite-MG; 
e consultoria para realização de planeja-
mento estratégico.

“Temos acompanhado o empenho da 
Fecoagro Leite Minas e estamos compro-
metidos com o sucesso dessa entidade. 
Nossa representação institucional em 
participações na Assembleia Legislativa, 
junto com a federação, também é uma 
forma de darmos voz e unirmos forças 
para que o setor agropecuário e a cadeia 
produtiva do leite consigam vencer os 
entraves e se manter fortes e atuantes 
no mercado, considerando a qualidade de 
seus produtos e a gestão por resultados”, 
pontuou Ronaldo Scucato.

Intercoop 2018.
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LEITE & COOPERAÇÃO:
SONHOS POSSÍVEIS

No universo cooperativista, a pecuária de leite é 
um astro que tem luz própria. Sob este prisma, assisti-
mos à decomposição da luz branca (o leite), através do 
fenômeno da difração, transformando-se em várias 
outras cores (produtos e subprodutos), formando 
assim, analogicamente, a cadeia produtiva do leite. A 
pecuária leiteira capilariza-se em diversas possibili-
dades. Para descobri-las, basta um pouco de ousadia, 
criatividade e determinação.

Foi assim em Sete Lagoas com o Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar - PNAE, gerenciado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Criado há mais de 60 anos, o programa aten-
de 41 milhões de estudantes da educação básica da 
rede pública, contribui para o crescimento, o desen-
volvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar 
dos estudantes e a formação de hábitos alimentares 
saudáveis, por meio de ações de educação alimentar 
e nutricional e da oferta de refeições que cubram as 
suas necessidades nutricionais durante o período 
letivo.

Durante todos esses anos, houve vários avanços. 
Em 2009, além de expandir o atendimento a toda rede 
pública de ensino, permitiu a participação de agricul-
tores familiares como fornecedores de alimentos para 
as escolas, por meio da obrigação de que toda prefei-
tura/secretaria estadual de educação investisse 30% 
dos recursos federais da alimentação escolar à com-
pra de produtos diretamente da agricultura familiar. 
Essa medida, que promove a inclusão de alimentos 
produzidos perto das escolas, estimulando circuitos 
curtos de comercialização e o desenvolvimento local 

e sustentável das comunidades, foi de fundamental 
importância para agricultores familiares que se orga-
nizaram em Associações e Cooperativas para acessa-
rem esse mercado.

Em Sete Lagoas, foi criada a Associação Setelago-
ana de Agricultores Familiares – ASEFA. Desde então, 
tudo mudou na vida dos produtores do município e de 
toda região, porque, além de comercializar folhosas, 
tubérculos, frutas, temperos e biscoitos, passaram a 
ofertar também o leite para a “merenda escolar”. Isso 
só foi possível porque se uniram, em agosto de 2013, 
em parceria, agricultores, Prefeitura, Associação, 
EMATER e COOPERSETE. Foi um momento histórico 
para os produtores de leite que produziam pouco, 
uma vez que passaram a receber pelo leite o mesmo 
preço dos grandes produtores.

Para que isso acontecesse foi percorrido um 
longo caminho, pois o arranjo de trabalho entre as 
instituições parceiras foi intenso e desafiador. De um 
lado, havia a produção de leite cru na propriedade e 
na outra, escolas necessitando de leite pasteurizado. 
A operacionalização dessa ação teve que enfrentar 
planejamento de logística e controle na coleta, bene-
ficiamento, envase e distribuição do leite nas escolas, 
de forma contínua. As questões da legalidade fiscal, 
tributária, de contratos, dos processos foram bastan-
te estudadas, inclusive com a participação da receita 
estadual, para que houvesse o acerto final.

O contato com os produtores, sua sensibilização 
e capacitação foram feitos pela EMATER, bem como 
a articulação entre os parceiros. A decisão política do 
então prefeito, Márcio Reinaldo, pela compra de leite 

PNAE DISTRIBUI, SEMANALMENTE, 4.500 LITROS DE 
LEITE A 61 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SETE LAGOAS, 
CRECHES E UNIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL DA 
REGIÃO, BENEFICIANDO 28 AGRICULTORES FAMI-
LIARES DE 8 MUNICÍPIOS.
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pasteurizado, em detrimento leite em 
pó ou de caixinha, foi fator decisivo para 
concretização deste programa.

Marcelo Candiotto, na época, presi-
dente da COOPERSETE, teve uma par-
ticipação de fundamental importância. 
Através de seu empenho e determina-
ção, conseguiu que a obrigação esta-
tuária de entregar toda a produção de 
leite para a cooperativa fosse alterada, 
permitindo que pudessem destinar parte 
desse leite para o PNAE. Candiotto ainda 
garantiu o pagamento em dia, já que ha-
via o receio de atrasos nos pagamentos 
pela prefeitura.

Enfrentamos, por fim, o desafio de 
provocar mudança de hábito dos res-
ponsáveis pela preparação da merenda 
escolar, que viram nisso a obrigatorie-
dade de servir o leite de imediato, por 
ser mais perecível. Todas as dificuldades 
foram e estão sendo enfrentadas pelos 
parceiros do programa. Acertos e novos 
obstáculos são apresentados todos os 
dias. O programa entrou em seu séti-
mo ano de execução, beneficiando 28 
agricultores familiares de 8 municípios, 
que entregam, semanalmente, 4.500 
litros de leite para 61 escolas municipais 
de Sete Lagoas, creches e unidades de 
apoio assistencial.  Além de Sete Lagoas 
a ASEFA entrega leite para as prefeituras 

de Araçaí e Cordisburgo e também para 
várias escolas estaduais de Sete Lagoas.

Todos os envolvidos ganharam com 
a execução desse programa: o pequeno 
produtor, que garantiu o recebimento 
de um valor fixo e a mais por sua merca-
doria; a Coopersete, que recebeu pela 
prestação de serviço no processo de 
industrialização e distribuição, além de 
fazer com que aqueles que têm pouca 
produção pudessem ser melhor remu-
nerados; e os alunos, que passaram a ter 
disponível leite de qualidade comprova-
da na merenda escolar.

A Coopersete e todos os envolvidos 
querem ampliar o fornecimento. Estão 
trabalhando para que os municípios vi-
zinhos também passem a comprar leite 
da ASEFA. Assim, novos e mais pequenos 
produtores poderão aderir ao programa. 

Em outubro de 2018, foi criada uma 
Cooperativa de Agricultores Familiares 
- COOPERSEFA, para operacionalizar o 
programa, uma vez que o Código Civil 
diz que Associações não podem ter ati-
vidades com fins econômicos e também 
para que possa haver atos cooperativos, 
diminuindo custos e aumentando a ren-
da dos agricultores.

Alcione Míriam de C Teixeira
Emater/MG

Assinatura do contrato 
- Produtores ASEFA 

(Assossiação Setelagoana 
de Agricultores 

Familiares) Coopersete, 
Sete Lagoas/MG.
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LEITE A2: 
UMA ALTERNATIVA PARA 
PESSOAS SENSÍVEIS À 
PROTEÍNA DO LEITE 
CONVENCIONAL

Desconhecido até pouco tempo atrás, mesmo 
entre produtores e técnicos da pecuária leiteira, o 
leite A2 chegou para ficar no Brasil. O produto já é 
consolidado em grandes mercados internacionais, 
como Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Rei-
no Unido e China, e, além de beneficiar uma parcela 
da população que apresenta problemas na digestão 
de uma proteína conhecida como β-caseína A1, ele 
é mais uma alternativa para produtores e laticínios 
agregarem valor ao leite e ampliarem o número de 
consumidores. 

Como explicado, o leite A2 é recomendado para 
pessoas com sensibilidade à β-caseína A1, ou seja, 
pessoas com alergia a essa proteína do leite, o que é 
muito diferente de quem tem intolerância à lactose. 
“Definitivamente, são quadros completamente dife-
rentes”, pontua a médica veterinária e idealizadora 
do movimento #BEBAMAISLEITE, Flávia Fontes. A 
lactose, comumente conhecida como “açúcar do leite”, 
é um carboidrato, e não há nenhuma possibilidade de 
alguém desenvolver alergia à lactose. A intolerância 
ocorre quando o organismo não está apto a digerir 
esse açúcar por causa da ausência total ou parcial da 
enzima específica para esse fim, a lactase, que é pro-
duzida pelas células intestinais e consegue “quebrar” 
a lactose.

Já a APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca) é 
definida como uma reação imunológica adversa à pro-
teína presente na bebida. É a alergia alimentar mais 

comum na infância e pode aparecer desde o período 
neonatal ou durante o primeiro ano de vida. As esti-
mativas da prevalência de APLV variam de 2% a 7,5% 
em crianças até 3 anos. A persistência na idade adulta 
é incomum. Em geral, 50% dos casos se resolvem até 
os 2 anos, e 80%, de 3 a 4 anos.

Segundo o NIH (National Institutes of Health, nos 
EUA), a maioria da população não tem qualquer pro-
blema com a digestão da lactose nem possui alergia 
à proteína do leite. A intolerância à lactose, segundo 
pesquisas de epidemiologia, afeta apenas cerca de 5% 
da população mundial. No entanto, aproximadamente 
20% das pessoas relatam algum desconforto após a 
ingestão de leite. Esses sintomas são, provavelmente, 
causados pela BCM-7, oriunda da digestão da β-case-
ína A1.

Ainda não há, no Brasil, legislação que defina os 
parâmetros que devam ser seguidos pelas indústrias 
e pelos produtores. Essa é uma realidade muito dife-
rente no mercado exterior. De acordo com matéria 
da revista “Forbes”, publicada em fevereiro deste ano, 
a empresa The a2 Milk, líder em vendas na Austrália 
há anos, faturou US$ 300 milhões apenas no primeiro 
semestre de 2018 – um aumento de 37,5% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a em-
presa de lácteos A2 está conquistando os consumido-
res norte-americanos e registrando vendas exponen-
ciais. Apenas no primeiro semestre do ano passado, o 
aumento nas vendas chegou a 114% nos EUA. 
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CERTIFICAÇÃO
O movimento #BEBAMAISLEITE lançou um programa de certificações que tem como objetivo valorizar o leite 

e seus derivados em um mercado consumidor cada vez mais exigente. Os dois primeiros selos lançados são: “Vacas 
A2A2”, que indica que o leite é proveniente apenas de animais com genótipo A2A2 para a produção de β-caseína, 
sendo indicado para as pessoas sensíveis à caseína A1; e “Bem-Estar Animal”, que certifica propriedades nas quais 
os animais são criados de acordo com normais internacionais de bem-estar em rebanhos leiteiros adaptadas à rea-
lidade brasileira.

AINDA TEM DÚVIDAS?
CONFIRA ABAIXO ALGUMAS DAS PRINCIPAIS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O LEITE A2:

Qual é o benefício do leite A2?
Por não possuir a β-caseína A1, o leite A2 pode ser 

consumido por pessoas que tenham sensibilidade ao 
peptídeo BCM-7, que é produzido durante a digestão 
dessa proteína.

Em pessoas com sensibilidade a essa molécula, o 
consumo de leite pode causar desconforto, produção 
de gases e fezes mais líquidas, sintomas que podem 
ser confundidos com a intolerância à lactose.

O leite A2 tem lactose?
Sim. O teor de lactose do leite A2 é igual ao do leite 

convencional.

Sou intolerante à lactose. Posso tomar leite A2?
Muitas pessoas que acreditam ser intolerantes à 

lactose o fazem por crença ou porque receberam um 
diagnóstico dado no consultório médico, não labora-
torial, o que não é suficiente. Várias dessas pessoas 
podem ser indivíduos sensíveis à caseína A1, e o leite 
de vacas A2A2 veio para resolver esse problema. 
Mas mesmo pessoas intolerantes à lactose precisam 
consumir lácteos, em pequenas quantidades, para es-
timular o organismo a produzir lactase, a enzima que 
digere a lactose. Converse com o seu médico.

Mas e o leite convencional? Existe algum risco no 
consumo?

Nenhuma pesquisa demonstrou que o leite A1 

implica o aparecimento de qualquer doença. Pelo 
contrário, o consumo de leite é benéfico para a saúde 
humana devido à sua riqueza nutricional. O leite A2 
surge como uma alternativa para indivíduos sensíveis 
ao BCM-7, produto da digestão da β-caseína A1.

Leite A2 é mais proteico?
Não. O leite A2 tem a mesma quantidade de 

proteína que o leite convencional, porém ele contém 
apenas um tipo de β-caseína, o A2, enquanto o leite 
convencional possui os tipos A2 e A1.

O leite A2 é mais saudável?
O leite A2 pode eliminar o desconforto que algu-

mas pessoas sensíveis aos derivados da β-caseína A1 
sentem após ingerir leite. No mais, o leite A2 é tão 
saudável quanto o leite convencional.

Meu filho tem APLV. Ele pode tomar o leite A2?
Também no caso da APLV, muito mais grave que 

a intolerância à lactose, muitos diagnósticos errados 
têm sido dados. E, também nesse caso, os sintomas 
apresentados pela criança podem ser causados pela 
caseína A1, o que não ocorrerá se ela tomar o leite de 
vacas A2A2. Converse com o pediatra.

Mais informações em:
www.bebamaisleite.com.br
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Maria da Conceição Ribeiro Marques é proprietá-
ria do Sítio José Ferreira, em Materlândia, cidade de 
4.500 habitantes localizada na microrregião de Gua-
nhães, no Vale do Rio Doce. Essa guerreira mudou-se 
para a fazenda em 1992, quando casou-se com Carlos 
Marques Ferreira, e lá teve seus três filhos: Amanda, 
Último e Carolina.

Conceição conta que, desde que foi morar no Sítio 
José Ferreira, ajudou o marido nas lidas diárias da 
propriedade: “Mas, depois do Plano Real, as leis traba-
lhistas dificultaram muito as coisas por aqui, aí eu tive 
que intensificar a minha participação nos trabalhos, 
pegando, literalmente, o boi pelo chifre. Transformei-
-me em uma verdadeira vaqueira”.

Segundo Conceição, a adaptação ao trabalho duro 
da fazenda não foi muito difícil. “Minhas origens são 
da roça, meu pai era vaqueiro, e eu já estava acostu-
mada ao ambiente, então não tinha muita novidade”, 
conta. 

Naquela época, eles possuíam cerca de 12 vacas, 
predominantemente da raça Caracu, e faziam uma 
média de 20 queijos por dia, o que garantiu a renda 
da propriedade por mais de uma década. Em 2005, 
uma grande virada aconteceu na vida de Conceição: 
o marido faleceu, e ela se viu sozinha na fazenda, com 
três filhos pequenos para criar. Foi então que resol-
veu atender ao pedido do marido de não abandonar 

a fazenda e começou a tocar o negócio com a ajuda 
dos herdeiros, que já estavam em idade de assumir 
trabalhos leves.

A primeira e maior dificuldade veio com a partilha 
do gado entre os filhos, o que resultou em queda drás-
tica na renda, uma vez que ela ficou por dois meses 
produzindo apenas um queijo por dia. Além disso, 
ainda tinha muita gente que falava que ela não ia dar 
conta do recado. Mas ela não desanimou; buscou 
ajuda com fazendeiros das redondezas, conseguindo 
vacas “emprestadas” para aproveitar o leite. Assim, 
os donos das vacas tinham a garantia do gado bem 
cuidado, e ela, da produção do leite. 

A produção aumentou, e ela voltou a fabricar os 
mesmos 20 queijos de antes, mas, depois de muitos 
dissabores na relação com compradores, ela desistiu 
dos queijos e resolveu que entregaria leite para a 
CCPR/Coopercentro. Encorajada pela amiga Maria 
das Dores Pimenta, ela procurou saber de todos os 
trâmites necessários para conseguir o seu intento e 
há nove anos faz parte do quadro de cooperados da 
Coopercentro.

“Até cinco anos atrás, eu trabalhava com gado em-
prestado, e quero aproveitar para agradecer a todas 
as pessoas que tiveram confiança em mim, deixando 
as vacas deles comigo. E um agradecimento especial 
à minha amiga Maria das Dores Pimenta, que foi e é 

HISTÓRIA DE LUTAS 
E CONQUISTAS

Carol, o presidente  
da Coopercentro, 

Leonardo Sardinha, e 
Maria da Conceição 

Ribeiro Marques, no 
Sítio José Ferreira.
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de grande importância para nossas vidas. Depois, eu 
comprei, com muita dificuldade, meu próprio gado”, 
comenta Conceição.

Atualmente, ela possui 60 cabeças de Girolando, 
sendo que 22 vacas estão em lactação, produzindo 
uma média diária de 350 litros. Conceição relata que 
nunca precisou tratar do gado porque sempre teve 
pastagem suficiente, à base de braquiária, para garan-
tir a alimentação. A fazendeira conta, orgulhosa, que 
nunca perdeu uma cabeça de gado por falta de pasto. 
Aliás, ela planta milho e o transforma em silagem para 
vender já faz sete anos. O melhoramento genético do 
gado também é um objetivo que ela segue diariamen-
te, inclusive com inseminação artificial.

Na fazenda, Maria da Conceição conta com uma 
parceira de todas as horas, que divide com ela a árdua 
carga de trabalho. Trata-se de sua filha mais nova, 
Carol, que ficou na propriedade com ela. As duas le-
vantam todos os dias às 4h da manhã para a primeira 
ordenha e antes das 6h o serviço já está terminado. A 
ordenha mecânica também foi uma aquisição que me-
lhorou bastante a qualidade do trabalho com as vacas.

Questionada sobre a sua situação na fazenda, Ca-
rol disse que gosta de trabalhar com vacas, do serviço 
do curral. “Não quero sair daqui, tenho um filho de 4 
anos e pretendo continuar tirando o meu sustento 
daqui. Penso em fazer uma faculdade como forma 

de realizar um sonho e adquirir conhecimento para 
utilizar na fazenda. Fico muito orgulhosa de estar aqui 
com minha mãe, duas mulheres, dando conta de todo 
um trabalho que é historicamente feito por homens. 
Numa sociedade tão machista, sinto que as pessoas 
nos respeitam e admiram”, comenta Carol.

O Sítio José Ferreira, que possui área de 59 hecta-
res, está no Projeto Educampo desde agosto de 2017, 
e os resultados já estão aparecendo. “A diminuição 
de custo e o aumento na produção falam por si, sem 
contar a diferença no plantio do milho. Tudo melho-
rou. Valeu a pena entrar no projeto”, fala Conceição. 
Izabelle e Tiago, do Educampo, são os responsáveis 
pelo sucesso do programa na propriedade.

Sobre as vantagens de ser cooperada, Conceição 
cita a facilidade para compra de insumos mais bara-
tos e o acesso à assistência técnica que, além de Iza-
bele e Tiago, ainda conta com o veterinário Leonardo 
Frois. Ela diz que, depois que começou a entregar 
o leite para a CCPR/Coopercentro, a vida mudou 
muito, e para melhor. “É um porto seguro pra nós, o 
pagamento do leite não atrasa, e ficamos tranquilas. 
Eu tenho a CCPR/Coopercentro como parceira, sem 
ela eu não teria conseguido fazer nada aqui”, finaliza 
Conceição.

Matéria publicada no jornal Informativo Coopercentro
Edição 149 – janeiro de 2018

Mãe e filha mostram 
orgulhosas a produção da 
fazenda.
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Daniel Amin foi o nome que marcou o 
cooperativismo rural enquanto diretor do De-
nacoop (Departamento de Cooperativismo e 
Associativismo Rural), pasta atrelada ao Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento). Após uma temporada na Europa, 
retornou ao Brasil com ideias até então inova-
doras, dentre elas a formação de consórcios 
cooperativos. Foi em 2012 que Amin propôs 
esse projeto para a Cemil (Cooperativa Central 
Mineira de Laticínio), pois pretendia construir 
um consórcio do leite. A cooperativa abraçou 
a proposta e, no dia 18 de outubro daquele 
ano, assinou, junto com os dirigentes de suas 
singulares, o acordo que deu origem ao CCGC 
(Consórcio Cooperativo Grupo Cemil). 

De lá para cá, o projeto ganhou estrutura, 
agregou duas novas cooperativas, entrou no 
setor de café e transformou o processo de 
compras de insumos em algo tecnologicamen-
te avançado, economicamente sustentável 
e administrativamente organizado. Esse é o 
resumo da visão que o diretor executivo do 
CCGC, Nidelson Falcão, tem da central de 
compras. Chegar até esse ponto não foi tarefa 
simples. “Fazer a compra coletiva é uma par-
te fácil do sistema”, comenta, completando: 
“Construir um desenho de governança que 
funcionasse bem e um sistema de informática 
que permitisse integração entre todos os elos 
do negócio, respeito e confiança das coopera-
tivas é que foi desafiador”.

O MUNDO DOS 
NEGÓCIOS ESTA SE 
CONCENTRANDO

HÁ SEIS ANOS UM GRUPO 
DE COOPERATIVAS 
COLOCOU EM XEQUE 
A EFICIÊNCIA DA 
INTERCOOPERAÇÃO. 
HOJE, MOVIMENTA 
CERCA DE 20 MILHÕES 
MENSAIS.”

“
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É até fácil entender a lógica de Falcão, pois a cen-
tral faz a intercooperação entre sete cooperativas 
com atividades nas regiões Alto Paranaíba, Noroeste 
e Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais, englo-
bando 50 municípios e cerca de 12,2 mil cooperados. 
Para fazer dar certo, o CCGC montou sua estrutura 
de governança sobre pilares ou conselhos que au-
mentam a alta liderança das consorciadas. Funciona 
da seguinte forma: a hierarquia começa com a Assem-
bleia Geral, formada pelo presidente e pelo vice-pre-
sidente da cooperativa; logo abaixo, o Conselho de 
Administração, formado pelos presidentes de cada 
cooperativa; e, a cada ano, um conselheiro é esco-
lhido para ser o presidente (então, todos ocuparão o 
cargo em algum momento). Depois, tem a Diretoria 
Executiva, composta pelo presidente e pelo vice-
-presidente do conselho – esse cargo é exclusivo da 
Cemil, pela sua maior participação no capital social 
integralizado – e pelo diretor executivo.

“Vamos, necessariamente, comprar; então, na 
equipe central de negócios, temos cinco compra-
dores divididos em núcleos: medicamentos para as 
lojas veterinárias; insumo para as fábricas de rações; 
transporte e logística; laticínios; e acessórios e peças 
para as lojas (defensivos, fertilizantes e sementes). 
E é de responsabilidades deles a gestão das áreas”, 
explica Falcão. “Como não trabalhamos com a venda 
desses produtos, não interferimos na relação de mer-
cado entre cooperativas e cooperados. Mas temos 
o propósito de oferecer o melhor negócio para as 
consorciadas, que, consequentemente, oferecerão a 
melhor condição para os seus associados”, enfatiza. 
O diretor pontua, ainda, que esse é um trabalho feito 
em equipe, pois a central precisa da inteligência de 
negócio das cooperativas para controle de estoque, 
inserção de pedidos e aprovação das cotações.

DESAFIO E APRENDIZAGEM 

Pensar e desenhar o empreendimento foi mais 
simples do que os gestores da Cemil e singulares 
imaginaram. Entretanto, quando realizaram o pro-
jeto, não tinham ideia da dimensão que ele poderia 
alcançar. Nidelson Falcão comenta que, no início, a ex-
pectativa era que fossem trabalhados dez itens – uma 
quantidade irrisória, considerando-se os 12,3 mil pro-
dutos cadastrados atualmente. O sucesso é resultado, 
especialmente, da confiança de todos os envolvidos, 
mas algumas regras foram determinadas para que 
essa conquista fosse alcançada. A primeira é que as 
compras fossem obrigatoriamente centralizadas. “Co-
nhecemos empreendimentos que não funcionaram 
porque o consórcio permitia que as associadas nego-
ciassem com os fornecedores de maneira individual. 
Abolimos essa prática”, esclarece o diretor executivo.

“A força da central é proporcional ao montante 
negociado”, afirma Falcão. Essa situação, inclusive, foi 
uma das principais dificuldades enfrentadas por eles, 
pois sentiram a forte resistência por parte dos forne-
cedores (que, inicialmente, preferiam fazer negócios 
com a cooperativa), dos compradores das consorcia-
das (que entendiam o projeto como concorrência) e 
de alguns diretores.

Com os problemas superados, ficaram grandes 
lições: o mundo dos negócios está se concentrando, e 
o sucesso é um recado ao mercado de que as coope-
rativas estão no caminho certo para permanecerem e 
crescerem. “O outro aprendizado que tiramos dessa 
trajetória é que precisamos ter convicção naquilo que 
acreditamos, pois, sem confiança e resiliência, não 
chegaríamos até aqui”, finaliza Falcão.

NIDELSON TEIXEIRA FALCÃO
DIRETOR EXECUTIVO DO CCGC
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Luciano Severino Carvalho de Oliveira, 42 anos, 
herdou de seu pai, Dinovan Inácio de Oliveira, e de 
sua mãe, Terezinha Severino Carvalho de Oliveira, 
a sede e toda a estrutura leiteira da Fazenda Barrei-
rão, localizada no município mineiro de Itapagipe, 
com aproximadamente 14 mil habitantes, na mi-
crorregião de Frutal, às margens do rio Grande, no 
Triângulo Mineiro.

A Fazenda Barreirão é administrada pelo irmão 
de Luciano, Dinovan Severino de Oliveira. Apaixo-
nado pela atividade leiteira, Luciano é associado da 
Agroverde (Cooperativa Agropecuária de Campina 
Verde) desde 2010. A partir de seu ingresso na coo-
perativa, sua produção, que era de 150 litros por dia, 
atualmente aumentou para 480 litros por dia.

Inteligente e disciplinado, Luciano está sempre 
atento às atividades da fazenda, uma integração 
elaborada graças ao tratamento que seus pais lhe 
proporcionaram através do Centro de Reabilitação 
Maria da Glória, na cidade do Rio de Janeiro.

Com suas limitações em decorrência da síndrome 
de Down, mas apaixonado pela pecuária leiteira, 
Luciano se esforça para acompanhar toda a evolução 
da atividade através da internet, do Boletim Mensal 
da Agroverde e das visitas anuais à Agroleite e à 
Agroverde, dizendo que está fazendo o “curso vaca 
leite”.

Para Luciano, a Agroverde é a sua segunda casa. 
Atencioso e carinhoso com todos os funcionários 
da cooperativa – com o presidente Néber Severino 
Aquino, inclusive –, Luciano tem consciência da im-
portância que a Agroverde tem para os produtores 
rurais da região, especialmente pelo apoio e pela as-
sistência técnica que ela oferece à Fazenda Barreirão 
na atividade leiteira.

Luciano Carvalho de Oliveira é exemplo de supe-
ração e a comprovação de que a atividade leiteira é 
apaixonante. É ele próprio quem, todo dia 20, se diri-
ge à sede da cooperativa para receber o pagamento 
pelo leite fornecido.

SUPERAÇÃO

Luciano Severino Carvalho de Oli-
veira e seu irmão, Dinovam Severino 

de Oliveira, na fazenda Barreirão.
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A WF Agronegócios trabalha com toda a linha de 
equipamentos para Armazenagem de Grãos e Proteína Animal.

Nós temos a solução ideal para o seu negócio!

• Silo para Grãos
• Silo para Ração

• Comedouros e Bebedouros
• Climatização

• Secadores
• Balanças

Entre em contato conosco, 
conheça mais sobre os produtos 

e faça seu orçamento!

Representante Autorizado: Contatos:
Wendel Vieira - (34) 99828-0217  

wendel@wfagronegocios.com.br

Fernando Maia - (34) 99892-9436  
fernandomaia@wfagronegocios.com.br



COOPERATIVAS LONGEVAS

COOPERABAETÉ 90 ANOS

A história da Cooperabaeté teve início em 19 
de novembro de 1928, quando 82 pioneiros, lide-
rados pelo pároco padre Miguel Vital de Freitas 
Mourão, criaram a primeira instituição bancária 
da região, que recebeu o nome de Sociedade 
Cooperativista de Responsabilidade Ltda. Banco 
de Abaeté.

1948
Em 1948, com a instalação do setor de con-

sumo, muda-se a razão social da cooperativa, 
que passa a se chamar Cooperativa de Crédito e 
Produção de Abaeté Ltda. A princípio, o setor de 
consumo disponibilizava apenas produtos vete-
rinários, tendo sido ampliado mais tarde, como 
forma de atender às necessidades do produtor 
rural.

1965
No ano de 1965, na gestão do senhor José 

de Campos Melo, foi instalado na cooperativa 
o setor de leite. Essa iniciativa se deu diante da 
necessidade de ajudar o pequeno produtor, que 
não tinha outra alternativa além de vender o seu 
produto às poucas fábricas existentes na região 
a preços insignificantes. O objetivo maior era 
incentivar o aumento da produção, por meio de 
melhoria da qualidade do gado e do emprego 
de técnicas adequadas. Para o recebimento e a 
armazenagem do leite, a cooperativa comprou as 
antigas instalações da Nestlé.

Em 18 de novembro de 1965, devido à criação 
desse novo setor, a cooperativa filiou-se à CCPR 
(Cooperativa Central dos Produtores Rurais 
de Minas Gerais), repassando a ela, a partir de 
então, toda a sua produção de leite. O início da 
operação de entrega de leite à CCPR aconteceu 
em 25 de novembro daquele ano.

1969
Devido às exigências do Banco Central, que 

determinava a separação das cooperativas de 
crédito e produção, em abril de 1969 ocorreu 
uma nova mudança na razão social, e a coope-
rativa passou a se chamar Cooperativa Mista de 
Abaeté Ltda.

1977
No intuito de facilitar as operações e aproxi-

mar ainda mais o cooperado da associação, fo-
ram criados dois postos de recepção de leite nas 
cidades vizinhas de Biquinhas, no ano de 1977, e 
em Paineiras, em 1981.

1983
Em 1983, foram criadas as filiais do setor de 

consumo em Paineiras e Biquinhas, com o obje-
tivo de melhorar o atendimento aos produtores 
daquela importante região. Nesse mesmo ano, 
foi criado um posto de combustível na cidade 
de Abaeté. Mais tarde, foram abertos postos de 
combustíveis também em Biquinhas e Paineiras.

2002
Em julho de 2002, para melhor adequar o 

nome da cooperativa e fazer justiça às comunida-
des nas quais ela está inserida, a sua razão social 
foi mudada para Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Abaeté e Região Ltda.

Atualmente
Atualmente, a Cooperabaeté está bem in-

tegrada a todos os municípios da região e man-
tém estabelecimentos em Abaeté, Paineiras, 
Biquinhas e Morada Nova de Minas. Os seus 
estabelecimentos comerciais são: lojas de insu-
mos agropecuários, postos de combustíveis, su-
permercados, loja de conveniência, além de uma 
fábrica de ração destinada à produção de rações 
e suplementos para gado de leite.

Historicamente, a Cooperabaeté valoriza os 
princípios do cooperativismo, com implemen-
tação de ações de responsabilidade social no 
âmbito de sua área de atuação e com a constante 
busca do crescimento do nível de educação co-
operativista entre os membros do seu quadro 
social, além de práticas de gestão democrática e 
transparente. A diretoria recém-eleita é consti-
tuída pelo presidente, Rogério Lage de Oliveira; 
pelo diretor administrativo, José Soares dos San-
tos; e pelo diretor comercial, Carlos Elói Gomes 
Ferreira.
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COOPERATIVAS LONGEVAS

VOGA 77 ANOS

A Cooperativa Agropecuária de Volta Grande 
(Voga) foi fundada em 22 de maio de 1942 e re-
gistrada no SER (Serviço de Economia Rural) em 
7 de maio de 1943, sob o número 1.699.

A primeira diretoria da Cooperativa foi no-
meada pela CEL (Comissão Executiva de Leite), 
em 11 de setembro de 1942, para mandato de 
três anos, conforme determina o Decreto 2.384 
de 10 de junho de 1940, composta pelos seguin-
tes associados:

• Presidente: Francisco Figueira Alvim;
• Diretor Comercial: Antônio Ribeiro dos 

Reis Filho; e

• Secretário: Aloysio Villela.

Em 8 de janeiro de 1958, em Assembleia 
Geral Extraordinária, foi aprovada a mudança de 
denominação de Cooperativa dos Produtores de 
Leite de Volta Grande de Resp. Ltda. para Coo-
perativa Agropecuária de Volta Grande de Resp. 
Ltda. (SIF 075).

Diretoria atual:
• Presidente: Rodrigo Reis Ferraz; e
• Vice-presidente: José Luiz Coutinho de 

Queiroz.

CASMIL 70 ANOS

A Casmil (Cooperativa Agropecuária do 
Sudoeste Mineiro) tem um papel importante 
na sua região de abrangência. Atualmente, a 
captação é feita em 18 municípios. A coope-
rativa completou 70 anos de fundação em 6 
de fevereiro de 2019 e, apesar das profundas 
mudanças no mercado nessas sete décadas, se 
mantém como uma balizadora do preço do leite 
ao produtor e exerce uma inegável liderança no 
setor. Um episódio que ilustra bem essa premis-
sa ocorreu em 2016, quando a importação do 
Vivedium, medicação utilizada no gado acome-
tido pelo protozoário Trypanosoma vivax, cau-
sador da tripanossomose bovina, foi autorizada 
pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento), após uma mobilização de 
produtores e órgãos ligados ao segmento, enca-
beçada pela cooperativa de Passos.

 O PRODUTOR TEM VOZ

No dia 28 de abril de 2010, a Casmil retomou 

um importante programa implantado no início 
da década de 1990: os Núcleos Rurais, uma for-
ma de aproximar a cooperativa dos produtores 
cooperados, levando conhecimentos técnicos, 
ouvindo suas demandas e colhendo sugestões. 
Foi a partir de visitas técnicas e encontros nes-
ses núcleos, à época sob a responsabilidade do 
veterinário Gustavo Garrido e do mobilizador 
dos Núcleos Rurais Carlos José Alves, o Garça, 
que a cooperativa de Passos pôde levantar 
a enorme preocupação de seus cooperados 
quanto à presença danosa da tripanossomose 
bovina. Ao mensurar o tamanho do problema, 
a Casmil mobilizou os canais competentes para 
que fossem tomadas as providências necessá-
rias para debelar a doença. A chegada do medi-
camento Vivedium na Loja Agroveterinária da 
Casmil, em Passos, no dia 21 de julho de 2016, 
para o tratamento da tripanossomose bovina, 
foi recebida com grande alívio por produtores 
do município e da região, mas também foi im-
portante para todos os produtores brasileiros.

Mobilização com efeito nacional
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COOPERATIVAS LONGEVAS

CAPEPE 71 ANOS

A Cooperativa Agropecuária de Pedro Leo-
poldo (Capepe) iniciou suas atividades em 5 de 
outubro de 1947 e, exatamente um ano, um mês 
e cinco dias depois, em 10 de novembro de 1948, 
escreveu um dos mais importantes feitos de sua 
história. Ao lado das Cooperativas de Produ-
tores de Esmeraldas, Itaúna, Matozinhos, Pará 
de Minas e Sete Lagoas, a Capepe participou da 
constituição da Cooperativa Central dos Produ-
tores de Leite Ltda., a CCPL, que em 1950 criou 
a marca Itambé e em 1956 foi rebatizada com o 
nome de Cooperativa Central dos Produtores 
Rurais de Minas Gerais (CCPR). Portanto, a Ca-
pepe é uma das seis cooperativas que fundaram 
a CCPR/Itambé.

A Capepe surgiu por iniciativa de 38 pro-
dutores que, para eliminar os atravessadores e 
aumentar os ganhos, decidiram entregar o volu-
me produzido para a Usina Central do Leite, em 
Belo Horizonte, que nos anos 1940 pertencia ao 
governo de Minas Gerais. 

O ex-funcionário Randolfo Sales (in memo-
riam), em 2013, aos 89 anos, contou a história da 
Capepe em matéria publicada na Revista Produ-
tor Itambé, número 38, de fevereiro daquele ano. 
“Naquela época, o leite chegava à cooperativa e 
lá era resfriado em tanques de salmoura. Depois, 
os latões de 50 L eram transportados para a 
capital pela rede ferroviária, e o beneficiamento 
da matéria-prima acontecia na rua Itambé (lo-
cal onde está instalado o Escritório Central da 
CCPR)”, lembrou.

Sales também falou da assembleia realizada 
no início da década de 1950, em que foi delibera-
da a fusão da Capepe com a Cooperativa de São 
Sebastião, que funcionava na fazenda dos donos 
do Laticínio Carvalho, em Pedro Leopoldo (MG). 
Como a Cooperativa de Pedro Leopoldo era 
maior, assumiu a de São Sebastião e reuniu todos 
os associados em uma só organização”, explicou. 
A captação da cooperativa, segundo ele, girava 
em torno de 15 mil litros por dia, e as análises se 

resumiam à verificação de acidez e presença de 
água no leite. “Era uma luta o problema da água. 
Por isso, costumávamos ir às fazendas para pes-
quisar as causas, e uma desculpa muito utilizada 
pelos produtores era a de que o gado comia cana 
e a água saía no leite”, se divertia.

Quem também compartilha “causos” curiosos 
de décadas atrás é o vice-presidente, José Eustá-
quio Gonçalves de Assis. “Temos notícias de que 
havia na cooperativa um quadro que, de um lado, 
trazia o nome do ‘mau cooperado’ e de outro o 
que foi encontrado no latão que tinha vindo de 
sua fazenda. Os elementos mais comuns eram 
peixes e sapos”, lamentou.

Das mudanças ocorridas, Randolfo Sales 
citou a granelização do leite e a facilidade de 
aquisição de tanques de expansão proporciona-
da pela CCPR/Itambé como importantes ganhos 
para os produtores, para as cooperativas e para 
os consumidores. “Produzir leite ficou muito 
mais fácil depois que o produtor passou a res-
friá-lo na fazenda. Outra vantagem que vejo é o 
carreteiro fazer o teste de acidez já na hora da 
coleta. Antigamente, as cooperativas não faziam 
um exame muito completo, e a Itambé assumiu 
essa responsabilidade. Os padrões de exigência 
para a produção de leite aumentaram, e, por isso, 
a qualidade do produto que chega ao consumidor 
hoje é bem melhor”, considerou.

Rodrigo de Andrade, o presidente, defende: 
“Cooperativismo é muito importante para o seg-
mento do agronegócio, principalmente no seg-
mento do leite, no qual agregamos valores aos 
nossos produtos. No município que tem sua coo-
perativa, tudo flui melhor para toda a sociedade, 
da prestação de trabalhos sociais e do comércio à 
geração de empregos”. “A longevidade da Capepe 
é uma demonstração clara de que o cooperativis-
mo, quando levado a sério, é a saída para resolver 
todas as questões de interesse comum do produ-
tor com mais eficiência. Onde todos trabalhamos 
juntos, somos mais fortes”, conclui o dirigente.

71 anos de história e atenção aos cooperados.
Dedicação ao leite e ao cooperativismo.
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COOPERATIVAS LONGEVAS

COOPERSETE 70 ANOS

A Coopersete (Cooperativa Regional de Pro-
dutores Rurais de Sete Lagoas) foi fundada em 
20 de outubro de 1948, graças ao idealismo de 
um grupo de pequenos produtores de leite, que, 
sentindo dificuldade para comercialização de 
seus produtos e necessidade de melhor se orga-
nizarem, deram, então, início a uma das empresas 
mais tradicionais de Sete Lagoas. Na época da 
fundação, inscreveram-se como fundadores 65 
produtores, dos quais apenas um ainda perma-
nece entre nós.

Constitui o objetivo principal da cooperativa 
o congraçamento de produtores, estabelecendo 
uma relação direta entre a produção e o consu-
mo, em defesa de seus interesses econômicos, 
promovendo a distribuição do leite pasteurizado 
e seus derivados ao comércio e ao consumo 
público, em sua área de captação, e buscando 
sempre assegurar a qualidade de seus produtos. 

Logo após a sua fundação, a Coopersete par-
ticipou da criação da CCPR/Itambé, sendo que 
um de seus diretores foi eleito o primeiro presi-
dente desta organização.

Antes de 1972, a distribuição do leite, já 
pasteurizado, era feita através de veículos com 
tanques adaptados, chamados de “vaquinha”, que 
percorriam a cidade atendendo a população. A 
partir daquele ano, preocupada em acompanhar 
o desenvolvimento e o crescimento econômico, 
a Coopersete instalou sua Fábrica de Laticínios, 
que, além do leite pasteurizado, produzia ainda 
manteiga, doce de leite, requeijão e queijos. A 
coleta do leite era feita através de linhas de leite, 
em caminhões, sendo os produtos transportados 
em latões até a Usina de Leite, onde era resfriado 
e pasteurizado. 

A partir de 1997, com a implantação dos 
tanques de resfriamento em cada fazenda, o leite 
passou a ser transportado em veículos adaptados 

com tanques isotérmicos, já resfriado, garantin-
do ainda mais a qualidade do produto. 

Atualmente, congregam em sua área de cap-
tação de leite os municípios de Araçaí, Baldim, 
Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, 
Cordisburgo, Esmeralda, Felixlândia, Fortuna 
de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jaboticatubas, 
Jequitibá, Maravilhas, Matozinhos, Papagaio, 
Paraopeba, Pedro Leopoldo, Pequi, Prudente 
de Morais e Santana de Pirapama, além de Sete 
Lagoas.

Hoje, após a granelização, o número de 
produtores tornou-se restrito a cerca de 167 
cooperados, o que fez a produção aumentar, 
passando a incluir também as bebidas lácteas. A 
Coopersete gera hoje em torno de 86 empregos 
diretos e 3.500 empregos indiretos. A coope-
rativa mantém, ainda, posto de combustíveis e 
armazéns, que foram totalmente restruturados 
para melhor atender aos associados e à popula-
ção em geral, no fornecimento de combustíveis, 
insumos, produtos veterinários e toda a linha de 
produtos agropecuários.

O atual presidente é Mauro de Melo Figuei-
redo, dono de um longo histórico na Coopersete. 
O seu pai, Walter de Melo Figueiredo, foi um dos 
fundadores e também um dos presidentes da 
Coopersete. O diretor comercial, Maurilio Vaz de 
Melo, tem extenso histórico na Coopersete, após 
vários anos como produtor, e já foi conselheiro 
fiscal e administrativo. É filho do fundador Mauro 
Vaz de Melo, que forneceu leite por mais de 60 
anos, initerruptamente, à Coopersete. Doutor 
Ivan Leão França, diretor, é médico e filho do 
dentista e também cooperado por muitos anos 
doutor Ney Campolina França. 

A colaboração entre Conselho de Administra-
ção e Fiscal, funcionários, cooperados, clientes e 
amigos torna a Coopersete mais forte.
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FECOAGRO LEITE MINAS 
DEFENDE PRODUTORES E 
COOPERATIVAS DE LEITE

Na época em que surgiu o movimento 
que culminou na criação da Fecoagro Leite 
Minas (março de 2016), eram 103 coope-
rativas agropecuárias de leite no Estado, e 
atualmente são 88. Portanto, nesse curto 
prazo, 15 cooperativas deixaram de existir. 
Logo, a criação dessa organização evidencia 
uma preocupação das lideranças coopera-
tivistas desse segmento que estão presen-
ciando o encolhimento das cooperativas de 
leite de Minas Gerais. Esse quadro vem se 
agravando a cada ano por falta de políticas 
específicas que visem o fortalecimento des-
sas instituições, que exercem importante 
papel atenuador das desigualdades sociais.

Nas cooperativas, por exemplo, o pe-
queno produtor, excluído pela dinâmica 
capitalista do mercado, encontra abrigo e 
tem sua voz ouvida. Logo, o contexto eco-
nômico e social das cooperativas requer 
a presença do governo com instrumentos 
capazes de proporcionar equilíbrio às forças 
competitivas do mercado em que atuam. As 
cooperativas simbolizam oportunidades aos 
associados, desenvolvimento econômico 
regional, geração de empregos, elevação da 
renda familiar, ética nos negócios, geração 
de impostos e alimentos nas mesas dos 
brasileiros.

A grave crise brasileira que ainda per-
siste recai mais fortemente sobre as coo-
perativas e seus cooperados, pois, além de 
enfrentarmos uma acirrada competição sem 
declinar da missão cooperativista, vimos, 
nos últimos anos, o crédito ficar mais caro e 
escasso. Assim, a maioria das cooperativas 
de leite de Minas Gerais está endividada 
com recursos para capital de giro e sem 
alternativas de financiamentos de longo 
prazo.

Além disso, destacamos as desastrosas 
consequências advindas da importação 
de leite em pó pelo Brasil. Tal fato ressalta 
a insensibilidade do governo em relação 
aos produtores rurais que dependem da 
atividade leiteira. Nesse cenário, a sobrevi-
vência sobrepõe o planejamento e, assim, 
as cooperativas se sobrecarregam com res-
ponsabilidades que se distanciam da ótica 
meramente mercadológica. 

Nesse sentido, a federação elegeu, em 
seu primeiro ano de funcionamento, uma 
pauta prioritária e defendeu, junto aos go-
vernos estadual e federal, ações em sintonia 
com os seguintes propósitos:

• Restrição da importação de leite 
em pó pelo Brasil;
• Liberação do crédito de PIS/Cofins 
e/ou sua utilização como garantia 
para linhas de crédito para as coope-
rativas;
• Disponibilização de linhas de cré-
dito emergenciais e de longo prazo 
para as cooperativas de leite do 
Estado; e
• Compra institucional de leite pelo 
governo.

Além de compartilhar a preocupante re-
alidade das cooperativas de leite do Estado 
em diversas reuniões realizadas em 2018 e 
2019, pleiteamos também apoio à pauta da 
federação mencionada acima, especialmen-
te referente à restrição da importação de 
leite em pó e ao estímulo à compra institu-
cional de leite pelos governos. Ressaltamos 
que tais condições são fundamentais para 
a perenidade das cooperativas de leite de 
Minas Gerais.
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LEGENDAS:

1) 12/03/2018 - Reunião com o Secretário Estadual 
da Agricultura, Pedro Leitão.
2) 03/04/2018 - Workshop da Secretaria de 
Agricultura do Estado de Minas Gerais: criação de 
um grupo de trabalho para discutir temas comuns da 
cadeia do leite.
3) 31/01/2019 - Reunião do Conselho de 
Administração da Federação com a Secretária de 
Agricultura de Minas Gerais, Ana Valentini.

REUNIÕES NO ÂMBITO ESTADUAL

REUNIÕES NO ÂMBITO FEDERAL

3

1 2

3 4

1 2
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LEGENDAS:

1) 19/04/2018 - AGO Fecoagro Leite Minas - CCPR 
Contagem.
2) 01/08/2018 - Reunião Conselho Fecoagro Leite 
Minas – Cooperabaeté.
3) 04/09/2018 - Reunião Conselho Fecoagro Leite 
Minas – Cooperjac.
4) 18/10/2018 - Reunião Conselho Fecoagro Leite 
Minas – Ocemg .
5) 31/01/2019 - Reunião Conselho Fecoagro Leite 
Minas – Ocemg.

REUNIÕES DO CONSELHO:

LEGENDAS:

1) 25/6/2018 - Reunião com o Ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi.
2) 21/11/2018 - Reunião com o Deputado Federal 
Marcos Montes.
3) 21/11/2018 - Reunião com o Deputado Federal 
Domingos Sávio.
4) 22/11/2018 - Reunião com o Ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi.
5) 14/2/2019 - Reunião com o Secretário-Executivo 
do Ministério da Agricultura, Marcos Montes.

3

5

4

1

5

2
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REUNIÕES SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING:

NOTA DE REPÚDIO:

Dentre as ações desenvolvidas pela Fecoagro Leite Minas, destaca-se o envolvimento das lideranças vinculadas 
à instituição em prol da manutenção da tarifação antidumping das importações de leite em pó para o Brasil. Esse 
direito vigorava desde 2001 para produtos provenientes da União Europeia e da Nova Zelândia. Tal mecanismo 
preservava o mercado nacional contra subsídios praticados pelos respectivos países.

1) Reunião com o Secretário-Executivo da Casa Civil, Daniel Sigelmann, em 21/11/2018. Tema: direito de adotar ações antidumping.
2) Reunião da Fecoagro Leite Minas com Rodrigo Alvim – Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, em 21/11/2018.

Nota de repúdio à extinção da tarifação antidumping das importações de leite em pó para o Brasil.

A Fecoagro Leite Minas (Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite de Minas Gerais) lamenta a recente decisão 
da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia que extinguiu, por inter-
médio da Circular SECEX Nº 5, de 5 de fevereiro de 2019 – publicada no “Diário Oficial da União” de 6/2/2019 –, a tarifação 
antidumping das importações de leite em pó provenientes da União Europeia e da Nova Zelândia, em vigência desde 2001. 
Tal medida, sob a alegação de “que não houve comprovação da probabilidade de retomada de dumping nas exportações da 
União Europeia e da Nova Zelândia para o Brasil” nem “do dano à indústria doméstica decorrente de tal prática”, é a expres-
são da insensibilidade e do desconhecimento a respeito da dura realidade dos produtores rurais de leite do país. Além disso, 
demonstra uma enorme incoerência em relação às políticas sociais defendidas pelo governo federal, em especial a valoriza-
ção da família e a proteção à propriedade. Nesse sentido, ressalta-se que a atividade leiteira no nosso Estado é desenvolvida, 
principalmente, por pequenos produtores, que contam com a participação direta dos membros da família nas rotinas diárias.

Assim, na nossa concepção, as decisões que envolvem essa cadeia não podem ser tomadas apenas sob a perspectiva eco-
nômica. A retirada das tarifas antidumping das importações de leite em pó para o Brasil é uma ameaça real à sobrevivência 
das famílias que dependem dessa atividade. Os produtores de leite brasileiros precisam de proteção em relação às políticas 
de subsídio exercidas pelos países da União Europeia e pela Nova Zelândia.

Não se trata de competição entre produtores de leite. Trata-se de políticas adotadas por governos em prol do equilíbrio 
das forças econômicas internacionais. Esperamos que essa medida descabida e infeliz seja corrigida imediatamente.

Fecoagro Leite Minas - Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite de Minas Gerais
Av. das Indústrias, 1080, Anexo II, Distrito Industrial II – Patos de Minas/MG – Tel.: (34) 3818.3777

www.fecoagroleiteminas.com.br

Vasco Praça Filho
Presidente da Fecoagro Leite Minas

Fecoagro Leite Minas - Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite de Minas Gerais
Av. das Indústrias, 1080, Anexo II, Distrito Industrial II – Patos de Minas-MG – Tel.: (34)3818-3777

www.fecoagroleiteminas.com.br

Nota de repúdio - extinção da tarifação antidumping das importações de leite em pó para o Brasil.

A Fecoagro Leite Minas - Federação das Cooperativas Agropecuárias de leite de Minas Gerais

lamenta a recente decisão da SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E

ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA que extinguiu, por

intermédio da Circular SECEX Nº 5, de 5 de fevereiro de 2019 - publicada DOU 06/02/2019, a

tarifação antidumping das importações de leite em pó proveniente da União Europeia e da Nova

Zelândia em vigência desde 2001. Tal medida, sob a alegação “que não houve comprovação da

probabilidade de retomada de dumping nas exportações da União Europeia e da Nova Zelândia para

o Brasil” e “do dano à indústria doméstica decorrente de tal prática”, é a expressão da insensibilidade

e desconhecimento da dura realidade dos produtores rurais de leite do país. Além disso, demonstra

uma enorme incoerência em relação às políticas sociais defendidas pelo governo federal, em especial,

a valorização da família e proteção à propriedade. Neste sentido, ressalta-se que a atividade leiteira

no nosso Estado é desenvolvida, principalmente, por pequenos produtores que contam com a

participação direta dos membros da família nas rotinas diárias. Assim, na nossa concepção, as

decisões que envolvem esta cadeia não podem ser tomadas apenas sob a perspectiva econômica. A

retirada das tarifas antidumping das importações de leite em pó para o Brasil é uma ameaça real à

sobrevivência das famílias que dependem desta atividade. Os produtores de leite brasileiros precisam

de proteção em relação às políticas de subsídio exercidas pelos países da União Europeia e Nova

Zelândia. Não se trata de competição entre produtores de leite. Trata-se de políticas adotadas por

governos em prol do equilíbrio das forças econômicas internacionais. Esperamos que esta medida

descabida e infeliz seja corrigida imediatamente.

Vasco Praça Filho
Presidente da Fecoagro Leite Minas
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Janeiro de 2018 - Visita à Diretoria da Coopel (Pompéu).

Janeiro de 2018 - Visita à Diretoria da Coopará (Pará de Minas).

Fevereiro de 2018 - Visita à Diretoria da Cooperserro (Serro).

Fevereiro de 2018 - Reunião na Cooperativa de Guanhães, com a 
presença do Gerente Regional da Emater.

Janeiro de 2018 - Visita à Diretoria da Cooperbom (Bom 
Despacho).

Fevereiro de 2018 - Visita à Diretoria da Coapa (Paraopeba).

Fevereiro de 2018 - Visita ao Presidente da Cooperonça (Onça 
do Pitangui).

Fevereiro de 2018 - Visita ao Presidente da Cooprovi 
(Virginópolis).

REUNIÕES & VISITAS
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Fevereiro de 2018 - Visita à Diretoria da Coapi (Pitangui).

Setembro de 2018 - Visita à Diretoria da Copagro (Luz).

Dezembro de 2018 - Presença da Fecoagro Leite Minas na 
inauguração dos laticínios da Cooprata (Prata).

Janeiro de 2019 - Visita à CooperRita (Santa Rita do Sapucaí).

Agosto de 2018 - Visita à Cooperlaf (Conselheiro Lafaiete).

Novembro de 2018 - Visita à Diretoria da Coopes (Esmeraldas).

Dezembro de 2018 - Visita da Fecoagro Leite Minas aos 
Diretores da Coplim (Iraí de Minas),

Janeiro de 2019 - Visita à Coopervass (São Gonçalo do Sapucaí).

REUNIÕES & VISITAS
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II ENCONTRO FECOAGRO 
LEITE MINAS

II Encontro Fecoagro Leite Minas - Pertencimento, volta às origens - ocorrido na cidade de Ouro Preto, município que recebeu a 
primeira cooperativa brasileira, no ano de 1889.

Presença de autoridades - Deputada Federal Greyce Elias, Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes e do prefeito de Ouro Preto, 
Julio Ernesto de Grammont.

PERTENCIMENTO, VOLTA ÀS ORIGENS!

A Fecoagro Leite Minas tem como propósito for-
talecer o cooperativismo do Estado por intermédio 
da integração, orientação e coordenação de ativida-
des relacionadas às cooperativas de leite de Minas 
Gerais. Neste sentido, desempenha atividades pela 
valorização deste segmento, desenvolve ações po-
lítico-institucionais e de representação tendo como 
diretrizes os princípios e valores cooperativistas. 
Diante deste escopo, criou-se o “Encontro Fecoa-
gro Leite Minas” para congregar as lideranças do 
cooperativismo agropecuário de leite do Estado. Em 
2018, em comemoração aos 2 anos de fundação da 
Federação, realizou-se a segunda edição do evento, 
cujo tema foi “Pertencimento, volta às origens”, no 

dia 01 de dezembro, em Ouro Preto/MG. A progra-
mação, com palestras, debates e compartilhamento 
de experiências, envolveu conteúdos como empre-
endedorismo, criatividade e gestão estratégica. Para 
resgatar o sentimento de pertencimento e refletir 
sobre os fundamentos do cooperativismo voltamos, 
simbolicamente, às origens, assim, escolheu-se Ouro 
Preto por ser a primeira cidade brasileira a constituir 
uma cooperativa, no ano de 1889. O evento contou 
com a presença de lideranças das cooperativas de 
leite de Minas Gerais, autoridades ligadas ao coope-
rativismo estadual e nacional, bem como personali-
dades do poder público que apoiam e incentivam a 
Fecoagro Leite Minas.
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Comenda Fecoagro Leite Minas - Carlos Batista Alves de Souza - 
Presidente Coopagbh.

II Encontro Fecoagro Leite Minas - Palestra de José Luiz Tejon 
Megido, Doutor em Educação.

Comenda Fecoagro Leite Minas - Cenyldes Moura Vieira - 
Presidente Calu.

Comenda Fecoagro Leite Minas - Eustáquio Márcio de Oliveira - 
Presidente Cooperabaeté.

Comenda Fecoagro Leite Minas - Roberto Simões - Presidente 
Faemg.

Comenda Fecoagro Leite Minas - Davidson Wander Paiva, 
representando José Marcos de Castro - Presidente Coopersam.

Comenda Fecoagro Leite Minas - José Francelino Dias - 
Presidente Coopatos.

Comenda Fecoagro Leite Minas - Vicente Nogueira - Presidente 
Cotrial.
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CARPEC - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARMO DO 
PARANAÍBA LTDA.
FUNDAÇÃO: 1965
PRESIDENTE: TARCÍSIO DANIEL DA SILVA
AV. JOÃO BATISTA DA SILVA, Nº 398, JUSCELINO 
KUBITSCHEK (JK), CARMO DO PARANAÍBA/MG
TELEFONE: (34) 3851.7222

CCPR - COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 
RURAIS DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO: 1949
PRESIDENTE: MARCELO CANDIOTTO
RUA ITAMBÉ, Nº10 - ED. ITAMBÉ, BLOCO 01, 3ª ANDAR, 
FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG
TELEFONE: (31) 2126.4926

CAPSAL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO 
SANTO ANTÔNIO LTDA.
FUNDAÇÃO: 1965
PRESIDENTE: JOSÉ EDUARDO PEIXOTO DE MAGALHÃES
AV. ISRAEL PINHEIRO, Nº 280, CENTRO, SANTA MARIA DE 
ITABIRA/MG
TELEFONE: (31) 3838.1255

CASMIL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE 
MINEIRO LTDA.
FUNDAÇÃO: 1949
PRESIDENTE: LEONARDO DOS REIS MEDEIROS
RUA CORONEL JOÃO DE BARROS, Nº 840/881, CENTRO, 
PASSOS/MG
TELEFONE: (35) 3529.8788

COOPERATIVAS FILIADAS

AGROVERDE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
CAMPINA VERDE/MG
FUNDAÇÃO: 1992
PRESIDENTE: NEBER SEVERINO AQUINO
RUA VINTE, Nº 1308, CENTRO, CAMPINA VERDE/MG
TELEFONE: (34) 3412.9300

CALU - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LTDA. DE 
UBERLÂNDIA/MG
FUNDAÇÃO: 1962
PRESIDENTE: CENYLDES MOURA
RUA BELÉM, Nº 02, BOM JESUS, UBERLÂNDIA/MG
TELEFONE: (34) 3233.6095

CAPEPE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PEDRO 
LEOPOLDO/MG
FUNDAÇÃO: 1947
PRESIDENTE: RODRIGO DE ANDRADE
RUA COMENDADOR ANTÔNIO ALVES, Nº 795, CENTRO, 
PEDRO LEOPOLDO/MG
TELEFONE: (31) 3661.1622
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CEMIL - COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICÍNIOS 
LTDA.
FUNDAÇÃO: 1993
PRESIDENTE: VASCO PRAÇA FILHO
AV. DAS INDÚSTRIAS, Nº 1090, DISTRITO INDUSTRIAL II, 
PATOS DE MINAS/MG
TELEFONE: (34) 3818.1366

COOPERATIVAS FILIADAS

COAPA - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PARAOPEBA
FUNDAÇÃO: 1957
PRESIDENTE: VANTUIR DE OLIVEIRA MACHADO
PRAÇA CORONEL BERNARDINO, Nº 57, PARAOPEBA/MG
TELEFONE: (31) 3714.1595

COMADI - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 
DORES DO INDAIÁ LTDA.
FUNDAÇÃO: 1978
PRESIDENTE: LUIZ CARLOS VAZ DA SILVA
AV. FRANCISCO CAMPOS, Nº 490, CENTRO, DORES DO 
INDAIÁ/MG
TELEFONE: (37) 3551.1733

COOPA CMD – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS 
PRODUTORES RURAIS DO MÉDIO ESPINHAÇO LTDA.
FUNDAÇÃO: 2002
PRESIDENTE: VULMAR JOSÉ PROCÓPIO
RUA COLETOR BENTO SILVA, Nº 66, CENTRO, CONCEIÇÃO 
DO MATO DENTRO/MG
TELEFONE: (31) 3868.1566

COOPGBH - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA GRANDE 
BELO HORIZONTE
FUNDAÇÃO: 1965
PRESIDENTE: CARLOS BATISTA ALVES DE SOUZA
RUA TUPINAMBÁS, Nº 179, SALAS 101/102/103, CENTRO, 
BELO HORIZONTE/MG
TELEFONE: (31) 3222.4316

COOPATOS - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 
PATOS DE MINAS LTDA.
FUNDAÇÃO: 1957
PRESIDENTE: JOSÉ FRANCELINO DIAS
AV. MARABÁ, Nº 1785, BELA VISTA, PATOS DE MINAS/MG
TELEFONE: (34) 3818.8000

COOPERABAETÉ - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RU-
RAIS DE ABAETÉ E REGIÃO LTDA.
FUNDAÇÃO: 1928
PRESIDENTE: ROGÉRIO LAGE DE OLIVEIRA
PRAÇA DR. AMADOR ALVARES, Nº 122, CENTRO, ABAETÉ/MG
TELEFONE: (37) 3541.6400
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COOPERBOM - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE BOM 
DESPACHO
FUNDAÇÃO: 1956
PRESIDENTE: MOACIR EUSTÁQUIO TEIXEIRA
AV. DAS PALMEIRAS, Nº 180, CENTRO, BOM DESPACHO/
MG
TELEFONE: (37) 3521.3131

COOPERALÉM – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE 
LEITE DE ALÉM PARAÍBA DE RESPONSABILIDADE LTDA.
FUNDAÇÃO: 1947
PRESIDENTE: JAMES STEWART VILLELA
AV. DR. ANTÔNIO AUGUSTO JUNQUEIRA, Nº 513, PORTO 
VELHO, ALÉM PARAÍBA/MG
TELEFONE: (32) 3462.8077

COOPERCENTRO – COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODU-
TORES RURAIS DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA.
FUNDAÇÃO: 1977
PRESIDENTE: LEONARDO SARDINHA
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 1491, CENTRO, 
GUANHÃES/MG
TELEFONE: (33) 3421.1477

COOPERATIVAS FILIADAS

COOPERGRANEL - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE 
LEITE GRANELIZADO DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA.
FUNDAÇÃO: 1998
PRESIDENTE: TARCIZO DE MELO MENDES
ROD BR 262, KM 403, S/Nº, SALA 02, POVOADO DE GOMES, 
PARÁ DE MINAS/MG
TELEFONE: (37) 3231.9508

COOPERRITA – COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁ-
RIA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ LTDA.
FUNDAÇÃO: 1957
PRESIDENTE: CARLOS HENRIQUE MOREIRA CARVALHO
RUA JOÃO EUZÉBIO DE ALMEIDA, Nº 528, CENTRO, SANTA 
RITA DO SAPUCAÍ/MG
TELEFONE: (35) 3473.3510

COOPERJAC - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 
JACUÍ E REGIÃO LTDA.
FUNDAÇÃO: 2007
PRESIDENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
RUA SANTA CRUZ, Nº 210, SANTA CRUZ, JACUÍ/MG
TELEFONE: (35) 3593.1870
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COOPERSERRO – COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
RURAIS DO SERRO LTDA.
FUNDAÇÃO: 1964
PRESIDENTE: CARLOS DA SILVEIRA DUMONT
ENDEREÇO: PRAÇA ÂNGELO MIRANDA, Nº 26, CENTRO, 
SERRO/MG
TELEFONE: (38) 3541.1001

COOPERSAM – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS 
DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE LTDA.
FUNDAÇÃO: 1999
PRESIDENTE: JOSÉ MARCOS DE CASTRO
AV. ANTÔNIO BOLINA FILHO, Nº 300, SÃO GERALDO, SAN-
TO ANTÔNIO DO MONTE/MG
TELEFONE: (37) 3281.2935

COOPERSETE – COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODU-
TORES RURAIS DE SETE LAGOAS LTDA.
FUNDAÇÃO: 1948
PRESIDENTE: MAURO DE MELO FIGUEIREDO
RUA ULISSES DE VASCONCELOS, Nº 23, CENTRO, SETE 
LAGOAS/MG 
TELEFONE: (31) 3779.2350

COOPERATIVAS FILIADAS

COOPERVAP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE 
DO PARACATU LTDA.
FUNDAÇÃO: 1963
PRESIDENTE: VALDIR RODRIGUES OLIVEIRA
RUA BENEDITO LABOISSERE, Nº 160, CENTRO, PARACATU/
MG
TELEFONE: (38) 3679.8904

COOPIRA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE 
PIRACEMA LTDA.
FUNDAÇÃO: 1953
PRESIDENTE: HENRIQUE AMARILDO DE REZENDE
RUA JOAQUIM PINTO LARA, Nº 156, CENTRO, PIRACEMA/
MG
TELEFONE: (37) 3334.1470

COOPERVASS - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE 
DO SAPUCAÍ
FUNDAÇÃO: 1966
PRESIDENTE: EDUARDO ALMEIDA MEIRELLES
AV. TIRADENTES, Nº 362, INCONFIDENTES, SÃO GONÇALO 
DO SAPUCAÍ/MG
TELEFONE: (35) 3241.5950
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COPLIM - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 
IRAÍ DE MINAS LTDA.
FUNDAÇÃO: 1997
PRESIDENTE: PAULO ALVES CARDOSO
RUA DO COMÉRCIO, Nº 152, CENTRO, IRAÍ DE MINAS/MG
TELEFONE: (34) 3845.1325

VOGA – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE VOLTA GRAN-
DE DE RESPONSABILIDADE LTDA.
FUNDAÇÃO: 1943
PRESIDENTE: RODRIGO REIS FERRAZ
RUA ANTÔNIO RIBEIRO DOS REIS FILHO, Nº 66, CENTRO, 
VOLTA GRANDE/MG
TELEFONE: (32) 3463.1315

COTRIAL – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO 
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA
FUNDAÇÃO: 2006
PRESIDENTE: VICENTE DA SILVA NOGUEIRA NETTO
RUA LINEU ANTERINO MARINHO, S/Nº, LOTE 1 A, SALA 1, 
DISTRITO INDUSTRIAL, UBERLÂNDIA/MG
TELEFONE: (34) 2102.2112

COOPRATA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS 
DO PRATA
FUNDAÇÃO: 1965
PRESIDENTE: RUBENS DO CARMO ANDRADE
RUA PADRE ÂNGELO FEO, Nº 01, CENTRO, PRATA/MG
TELEFONE: (34) 3431.8500

COOPRAL - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALVI-
NÓPOLIS LTDA.
FUNDAÇÃO: 1964
PRESIDENTE: TÚLIO COTA DE FREITAS
AV. ANTÔNIO CARLOS, Nº 363, CENTRO, ALVINÓPOLIS/MG
TELEFONE: (31) 3855.1322

COOPROLEITE – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE 
LEITE DA BACIA DO RIO PARANAÍBA LTDA.
FUNDAÇÃO: 2002
PRESIDENTE: ALCEU GOMES DO AMARAL
AVENIDA MUN., Nº 1080, CENTRO, COROMANDEL/MG
TELEFONE: (34) 3841.2233

COOPERATIVAS FILIADAS
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GESTÃO DE
COOPERATIVAS 
EAD

Curso Superior de Tecnologia em

Ter uma formação superior específica em gestão de cooperativas é uma chave imprescindível para abrir as 
portas do seu sucesso profissional e do desenvolvimento contínuo do sistema cooperativista. O curso superior 
de Tecnologia em Gestão de Cooperativas-EAD do Centro Universitário Unihorizontes foi criado para 
facilitar a formação de profissionais, cooperados, conselheiros e dirigentes de instituições cooperativistas. Ele foi 
preparado para que você possa estudar no seu tempo livre, onde e quando quiser. Esse curso é ofertado em 
parceria com o Sistema Ocemg e com a SESCOOP-AM. 

Material didático para cada disciplina | Flexibilidade | Material didático virtual | Diploma com a mesma 
validade do presencial | Formação Superior em 2 anos | Conteúdos específicos do cooperativismo | 
Tutoria online e presencial | Biblioteca virtual | Percurso de Aprendizagem

Belo Horizonte – Barreiro | 
Belo Horizonte - Santo 
Agostinho | Coronel 
Fabriciano | Guanhães | Juiz 
de Fora | Montes Claros | 
Uberlândia

POLOS

Carga horária: 2.000 horas | Duração do curso: 2 anos
Coordenação: Prof. Geraldo Magela da Silva 
E-mail: tueli.coord@unihorizontes.br | Telefone: (31) 3349-2923

0800 283 7001
ead.unihorizontes.br

31 98526-1938

Mais informações:

CONHEÇA TAMBÉM:
MBA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Oferecido em parceria com a Cecremge e o Sistema Ocemg

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
Com eixos de temas para pesquisas em cooperativismo 
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