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ANO III

Trabalho de cooperadas é reconhecido e 
homenageado pela Fecoagro Leite Minas
durante III encontro da organização no Estado
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E D I TO R I A L

Não estava nos planos falar de um vírus. Entre-
tanto, não há como citar 2020 sem mencionar o 
coronavírus (covid-19). Afinal, ele trouxe uma sé-
rie de dificuldades e desafios para as pessoas, as 
empresas e, como não podia deixar de ser, para 
as cooperativas. E isso bem no começo do ano, 
época em que estamos repletos de planos e que-
rendo concretizá-los.

É fato que toda crise, todos os momentos difíceis 
nos deixam lições. Tivemos que nos adaptar para 
proteger a nós mesmos e aos outros. Descobri-
mos que não estamos sós, que não somos uma 
ilha. Aprendemos que a ação ou a omissão de 
uma pessoa interfere na vida de outras, ou seja, 
estamos interligados de alguma forma, ainda 
mais num mundo cada vez mais globalizado. Ti-
vemos que adotar na nossa vida privada o ideal já 
praticado pelas cooperativas, que é cooperar uns 
com os outros. A solidariedade, a colaboração, 
nunca se fez tão necessária.

O vírus nos fez parar para pensar no que é de fato 
importante, nos fez valorizar as relações. E nos 
obrigou a aprender a cuidar mais de nós mesmos 
e dos outros. Em tempos em que boa parte das 
pessoas tiveram que ficar em casa, os valores 
cooperativistas devem estar presentes nos lares, 
na divisão das tarefas e nos cuidados com filhos 
e, principalmente, com nossos idosos. Afinal, le-
vantamento do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), com dados de 2015, confirma 
uma realidade vivida pela maioria das mulheres 

brasileiras: a sobrecarga de trabalho. Elas dedi-
cam 18 horas por semana a mais aos afazeres do-
mésticos na comparação com os homens.

E se em boa parte dos lares as mulheres ainda 
são as responsáveis por várias tarefas, no mer-
cado de trabalho e no campo, elas também es-
tão ganhando cada vez mais espaço. Segundo o 
Censo Agropecuário 2017, realizado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o crescimento do espaço econômico-social da 
mulher no campo aumentou em todo o país. Em 
2006, elas representavam cerca de 12% dos pro-
dutores rurais e, em 2017, chegaram a 18% do 
total. Aliás, foram as mulheres cooperativistas o 
destaque do III Encontro Fecoagro Leite Minas, 
em novembro de 2019, que está nas páginas da 
3ª edição da revista da nossa Federação.

É fato que vivemos um tempo de mudança no 
trabalho, nos lares e nas relações. Com o corona-
vírus, aprendemos que não temos o controle de 
tudo, que nem tudo sai da forma como a gente 
imaginava. Tivemos que repensar nossos planos, 
postergar alguns sonhos e nos reinventar. Talvez 
a lição principal esteja ligada à cooperação. Afi-
nal, é com ela que podemos viver melhor, superar 
as adversidades e vencer os desafios. E aí, vamos 
cooperar? 

Mais cooperação 
do que nunca

PRESIDENTE
Vasco Praça Filho
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Fecoagro Leite Minas 
integra o Dia de Cooperar 
2019 na cidade do Serro
Federação atuou como parceira da Cooperserro na ação de responsabi l idade 
real izada na c idade;  Cemil ,  S icoob Credicenm e Prefe i tura Munic ipal  também 
foram apoiadores

Fazer parte de uma cooperativa significa integrar um 
segmento cujo foco não está somente no lado econô-
mico do negócio, mas também no âmbito social e am-
biental da localidade em que ela atua. Pensando nisso, 
a Fecoagro Leite Minas, como entidade de defesa, va-
lorização e fortalecimento do cooperativismo do ramo 
Agropecuário em Minas Gerais, aderiu, em 2019, ao Dia 
de Cooperar (Dia C).

O movimento Dia C, proposto pelo Sistema Ocemg e na-
cionalizado em 2014 pelo Sistema OCB, tem o objetivo 
de fomentar a realização de ações de responsabilidade 
social pelas cooperativas e federações ligadas ao setor, 
colocando em prática os valores e princípios do coope-
rativismo. 

E pensando em como poderia ingressar neste movimen-
to a Fecoagro Leite Minas decidiu se unir a outras coo-
perativas, celebrando, além da solidariedade e da aten-
ção ao próximo, a intercooperação. 

Desde 2015, a CooperSerro participa do Dia de Cooperar, 
estimulando a participação de entidades e outras coope-
rativas na prática de projetos sociais que irão beneficiar a 
população e todo município do Serro. No ano passado, a 
cooperativa contou com o apoio da Fecoagro Leite Minas, 
do Sicoob Credicenm, da Prefeitura Municipal do Serro e da 
Cemil para colocar em prática sua iniciativa. 

“Somos cooperativistas e estamos alinhados às estra-
tégias de intercooperação propostas pela Fecoagro Lei-

te Minas. Em 2019, a Cemil atendeu ao nosso chamado, 
mas se todas as cooperativas do Estado se envolverem 
nesta ação, ampliaremos em muito a nossa força de 
transformação”, acredita Carlos da Silveira Dumont, pre-
sidente da CooperSerro.

Nesse contexto, a ação do grupo para o Dia C 2019 no 
Serro alertou para o fato de que a qualidade da alimen-
tação na primeira infância é fundamental para o desen-
volvimento do ser humano. O foco foi na valorização e 
conscientização sobre a importância do leite para a ali-
mentação das crianças.

Na prática, o projeto atendeu a cerca de 330 estudantes 
de rede municipal de ensino, com idades entre quatro 
e seis anos, que participaram de um dia de recreação, 
com comidas saudáveis e aulas sobre cuidados com a 
alimentação. A campanha chegou também às casas de 
cada aluno participante com o envio de kits contendo 
leite Cemil e o queijo da CooperSerro.

Para o presidente da Federação, Vasco Praça Filho, a 
cooperação e o voluntariado são caminhos que dife-
renciam as cooperativas das demais empresas. “O co-
operativismo é formado por pessoas e atua em prol das 
pessoas. Nosso diferencial competitivo no mercado é o 
fato de as cooperativas serem negócios muito bem es-
truturados e geridos, porém, ao mesmo tempo, agentes 
importantes no desenvolvimento das comunidades, no 
cuidado com os âmbitos social, cultural e ambiental das 
cidades e regiões em que atuam”, frisa. 

D I A  C
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E completa: “Contamos com as cooperativas filiadas para, 
cada vez mais, se juntarem ao movimento Dia C, mostran-
do a força transformadora do segmento cooperativista”.  

Dia C

O Dia de Cooperar foi criado pelo Sistema Ocemg, em 
2009, e está alinhado ao 7º princípio cooperativista – In-
teresse pela Comunidade. Com abrangência nacional, o 
movimento tem como tema “Atitudes Simples Movem o 
Mundo” e busca fomentar entre as cooperativas de todo 
o país que coloquem em prática projetos de responsabi-
lidade social e ambiental, contribuindo para a promoção 
do bem-estar das comunidades em que estão inseridas. 

Além das iniciativas realizadas ao longo de todo o ano, 
no primeiro sábado de julho as cooperativas promovem 
eventos de celebração de suas ações voluntárias nos 
municípios, envolvendo comunidade, parceiros, colabo-
radores e cooperados. 

Atualmente, o Dia C conta com a participação de mil 
cooperativas dos 26 Estados brasileiros e do Distrito 
Federal, sendo conhecido como o maior movimento de 
voluntariado cooperativista do mundo.  Em 2019, em 
Minas Gerais, o Dia C reuniu 278 cooperativas, de 299 
municípios, com cerca de 43 mil voluntários atuando em 
benefício 1.404.743 de pessoas.
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Mulheres cooperativistas 
conquistam mais espaço
Elas  estão cada vez ma is  presentes no mercado de trabalho e  não 
poderia ser d i ferente na produção de le i te  em Minas

A Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite 
de Minas Gerais (Fecoagro Leite Minas) reconhece a im-
portância do papel da mulher nas propriedades rurais 
e nas cooperativas, tanto que na terceira edição do En-
contro Fecoagro Leite Minas, o tema “Mulher Cooperati-
vista, Sucessão Familiar e Empreendedorismo”.

O evento, que foi realizado na unidade do Serviço Social 
do Comércio (Sesc), em Paracatu, na região Noroeste de 
Minas, no dia 23 de novembro de 2019, homenageou 11 
cooperadas, que foram indicadas pelas cooperativas in-
tegrantes da Federação. Foram escolhidas cooperadas 
de várias regiões do Estado. 

As histórias dessas mulheres são diferentes, mas em 
comum têm o amor e a dedicação ao que fazem. Elas 
destacam que pertencer a uma cooperativa traz diver-
sos benefícios aos negócios dos produtores, como orga-
nização, apoio técnico, facilidade de inserção dos pro-
dutos no mercado. 

Estela Mares Simões de Carvalho, que faz parte da Co-
operativa Agropecuária dos Produtores Rurais do Médio 
Espinhaço Ltda (COOPA CMD), foi uma das homenagea-
das no encontro. “Eu fiquei surpresa, agradecida, honra-
da e temerosa ao mesmo tempo, uma vez que percebi o 
tamanho da responsabilidade em representar mulheres 
cooperadas, todas extremamente empreendedoras, for-
tes e com foco na coletividade. Mulheres que já fazem 
trabalhos extraordinários em Conceição do Mato Dentro 
e região”, conta. 

A produtora de queijo já ganhou vários concursos, den-
tre eles, medalha de prata no mundial de Fromage de 
TOURS na França, três medalhas no VI Prêmio Brasil. Ela 

conta que sua história é uma sequência e evolução da 
mãe, Dona Iaiá, que aprendeu o ofício com seu pai, avô 
de Estela. “Lá pelos anos 1980, minha mãe recebeu a 
parte que lhe coube da fazenda e, com muita garra, co-
ragem, força, tudo isso que hoje denominamos empode-
ramento feminino, ela começou tudo”, diz.

Outra produtora agraciada foi Adriana Maria da Cos-
ta Oliveira. Ela é associada da Cooperativa dos Produ-
tores Rurais de Abaeté e Região Ltda (Cooperabaeté). 
“Faz três, quatro anos, que pertencemos à cooperativa. 
Nesse tempo percebi que há várias vantagens em fazer 
parte de uma cooperativa, entre elas, o apoio técnico”, 
diz. Para ela, um dos diferenciais da mulher é o amor 
com que desempenha diversas funções, além da organi-
zação. “Sou dedicada e gosto de fazer tudo bem feito na 
nossa propriedade em Abaeté”, frisa.

TRADIÇÃO

A escolha deixou surpresa Marlene Delfina Borges, da 
Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda 
(Coopatos). “Foi muito especial”, relembra.  A história 
dela está relacionada com a tradição. “Sou filha de pe-
quenos produtores rurais. Em 2007, comprei uma pe-
quena área rural, não é fácil e ainda não é, mas com mui-
ta luta é possível ter as recompensas”, diz.

Cláudia Maria de Oliveira Santos, da Cooperativa Agro-
pecuária do Vale do Paracatu Ltda (Coopervap), afirma 
que sua vida está ligada ao campo. “Sempre morei na 
área rural e sempre trabalhei com pecuária leiteira. 
Moro num assentamento da reforma agrária. Meus pais 
trabalhavam com gado leiteiro e, por consequência, 
aprendi a amar essa atividade”, conta. Ela entrou para 

M AT É R I A  D E  C A PA
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a cooperativa em 2004. “Participo sempre de eventos e 
palestras. Também faço parte do comitê educativo”, diz.

Para ela, as perspectivas de um produtor mudam quan-
do passa a fazer parte de uma cooperativa. “Traz segu-
rança com a destinação certa dos produtos, bem como 
mais valorização”, analisa.

COLETIVIDADE

A união por objetivos em comum é uma das vantagens de 
pertencer a uma cooperativa, segundo a produtora Fabia-
na Pereira Mendonça. Ela é uma das cooperadas da Coo-
perativa Agropecuária Ltda de Uberlândia (Calu). “A minha 
história está muito ligada à cooperativa. Sou filha e neta de 
cooperado. Meu avô foi um dos fundadores da Calu”, diz. 

Ela conta que começou a trabalhar na cooperativa quando 
terminou o curso de economia. Anos depois, Fabiana se 
tornou cooperada e hoje ela é conselheira administrativa 
da Calu. De acordo com Fabiana, um dos obstáculos en-
frentados pelo setor é encontrar mão de obra qualificada. 
“Ninguém quer trabalhar em fazenda”, diz.

Agir coletivamente é uma das vantagens de participar de 
uma cooperativa, segundo Mariângela Mundim Teixeira. 
“Assim, somos mais fortes, solidárias e mais eficientes. 
O cooperado pensa nele e nos outros parceiros”, desta-
ca.  Ela faz parte da Cooperativa Agropecuária de Pedro 
Leopoldo (Capepe). “Participo ativamente da cooperativa, 
faço parte do conselho de administração e me interesso 
por tudo relacionado aos produtores”, conta.

Mariângela destaca o foco, a concentração feminina ao 
desempenhar diversas atividades. “Mulher é atenta a 
tudo que a rodeia, desenvolve com eficiência várias ati-
vidades ao mesmo tempo. Mulher é cooperativista por 
natureza”, analisa.

Franciele Naiara Ferreira de Melo conta que trabalhou por 
muitos anos em empresas privadas onde o foco é maxi-
mizar lucros para a empresa. “No cooperativismo o pro-
cesso se inverte, o foco é maximizar resultados para seus 
associados. Pertencer a uma cooperativa é ter portas que 
dificilmente seriam abertas individualmente”, diz.

Ela faz parte da Cooperativa Agropecuária de Carmo do 
Paranaíba Ltda (Carpec) e conta que ficou surpresa com o 
reconhecimento pelo seu trabalho. “A homenagem repre-

senta todas as mulheres que têm um papel tão importan-
te nas cooperativas”, observa.

A relação de Marta Maria da Silva com a Cooperativa 
Agropecuária de Campina Verde (Agroverde) já é maior 
de idade, tem 18 anos. “Estou sempre presente, participo 
das reuniões e faço parte do conselho fiscal”, diz. Entre as 
vantagens em participar de uma cooperativa está a segu-
rança no destino dos produtos.

Para ela ter sido uma das homenageadas no III encontro 
da Fecoagro Leite Minas foi um momento importante. “É 
emocionante ter o seu trabalho reconhecido”, frisa.

Nair Ferreira Campos, que pertence à cooperativa de João 
Pinheiro, conta que já fez parte de uma cooperativa de 
crédito. No total, são 26,5 anos no cooperativismo. Para 
ela, a cooperação faz com que seja possível chegar mais 
longe. “A mulher tem uma visão ampla. Somos competen-
tes e responsáveis, nós fazemos a diferença no agrone-
gócio”, observa.

Aline Lucas Gontijo, pequena produtora rural no municí-
pio de Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas, 
também foi homenageada. Ela tem uma propriedade que 
fica a 7 quilômetro do centro da cidade. A produtora conta 
que trabalhou de 2003 a 2018 na Cooperativa Agrope-
cuária de Bom Despacho (Cooperbom). “A minha espe-
cialização é marketing. Eu fui contratada para construir 
o departamento de marketing e relacionamento com o 
produtor. Na época, quase nenhuma cooperativa se aven-
turava com essas ações”, diz.

A produtora relata que montou uma equipe que rejuve-
nesceu a marca da cooperativa. “Criamos um conceito, 
definimos missão, visão e valores. Entramos nas mídias 
sociais, realizamos inúmeros eventos, palestras, inaugu-
ramos lojas, criamos promoções, enfim fizemos a Coo-
perbom ser percebida em todo cenário”, ressalta.

“Fomos 11 homenageadas em toda Minas Gerais, algumas 
dirigentes de cooperativas, outras pequenas ou grandes 
produtoras das mais diversas áreas do agro, colaborado-
ras de cooperativas. Fato é que a mulher, de uma for-
ma geral, tem aumentado consideravelmente sua atu-
ação e participação no agronegócio e nas cooperativas.  
Fico muito feliz, mas não surpresa. Afinal, a mulher tem 
ocupado um lugar onde ela contribui e promove desen-
volvimento”, observa.

M AT É R I A  D E  C A PA
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G A L E R I A  D E  F OTO S

A G R OV E R D E  -  M A RTA  M A R I A  DA  S I LVA

C A R P E C  –  F R A N C I E L E  N A I A R A  F.  D E  M E L O

C O O PATO S  -  M A R L E N E  D E L F I N A  B O R G E S

C O O P E R VA P  -  C L Á U D I A  M .  D E  O .  S A N TO S

C A L U  -  FA B I A N A  P E R E I R A  M E N D O N Ç A

C C P R  -  N A I R  F E R R E I R A  C A M P O S

C O O P E R A BA E T É  -  A D R I A N A  M .  C .   O L I V E I R A

H O M E N A G E A DA S

C A P E P E  -  M A R I Â N G E L A  M U N D I M  T E I X E I R A

C O O PA  C M D  -  E S T E L A  M .  S .  D E  C A R VA L H O

C O O P E R B O M  -  A L I N E  L U C A S  C O N T I J O
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E V E N TO

PA L E S T R A N T E S

III Encontro 
Fecoagro  Leite Minas

O encontro Fecoagro Leite Minas tem como objetivo 
congregar as lideranças do cooperativismo agropecuá-
rio de leite do Estado. O evento teve sua terceira edição 
no penúltimo mês de 2019, em Paracatu, na região No-
roeste do Estado.

A Federação das Cooperativas Agropecuárias de Leite 
de Minas Gerais (Fecoagro) foi constituída sob a égide do 
Sistema OCEMG, em 02 de dezembro de 2016, com o in-
tuito de fortalecer o cooperativismo do Estado por inter-
médio da integração, orientação e coordenação de ativi-
dades relacionadas às cooperativas de leite espalhadas 
pelo território mineiro. Logo, a entidade desempenha 
atividades pela valorização deste segmento, desenvolve 
ações político-institucionais e de representação tendo 
como diretrizes os princípios e valores cooperativistas.

O evento contou com palestras e debates e foi um am-
biente propício para a troca de experiências entre os 
participantes. 

Condizente com o tema “Mulher Cooperativista, Suces-
são Familiar e Empreendedorismo”, na ocasião foi en-
tregue uma placa como distinção “Mulher Cooperativis-
ta 2019” para as seguintes homenageadas: Marta Maria 
da Silva (Agroverde), Fabiana Pereira Mendonça (Calu), 
Mariângela Mundim Teixeira (Capepe), Franciele Naiara 
Ferreira de Melo (Carpec), Nair Ferreira Campos (CCPR), 
Estela Mares Simões de Carvalho (Coopa CMD), Marlene 
Delfina Borges (Coopatos), Adriana Maria da Costa Oli-
veira (Cooperabaeté), Aline Lucas Contijo (Cooperbom), 
Cláudia Maria de Oliveira Santos (Coopervap) e Marlene 
das Dores Silva Dias (Coopersam). 

PROF PABLO ALBINO - PROFESSOR DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

FERNANDO VIANA - 
PRODUTOR RURAL 
E COOPERADO COOPERABAETÉ

FRANS BORG - DIRETOR PRESIDENTE 
DA CASTROLANDA

AIRTON SPIES - COORDENADOR GERAL DA ALIANÇA 
LÁCTEA SUL BRASILEIRA

MÁRCIO LOPES -
PRESIDENTE DO SISTEMA OCB

ANDRÉA SAYAR - GERENTE DE CAPACITAÇÃO E 
PROMOÇÃO SOCIAL DA OCEMG

PAULO MARTINS - CHEFE-GERAL DA 
EMBRAPA GADO DE LEITE
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Além das palestras, a terceira edição do encontro da 
Federação contou com a entrega da Comenda Fecoa-
gro Leite Minas concedida às seguintes personalidades: 
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (Ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil), Ana Maria 
Soares Valentini (Secretária de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais), Itamar Augusto Cautie-

ro Franco in memoriam (Ex-presidente do Brasil), Paulo 
do Carmo Martins (Chefe Geral da Embrapa Gado de Lei-
te), Marcelo Candiotto Moreira de Carvalho (Presidente 
da CCPR), Rodrigo de Andrade (Presidente da Capepe), 
Vasco Praça (Produtor rural e cooperativista) e Priscilla 
Magalhães Gomes Lins (Unidade de Agronegócios Se-
brae Minas).

G A L E R I A  D E  F OTO S

Comenda Fecoagro Leite Minas

M A R C E L O  C A N D I OT TO  M .  D E  C A R VA L H O

VA S C O  P R A Ç A

R O D R I G O  D E  A N D R A D E

O PRESIDENTE DA COOPERSERRO, CARLOS DA 
SILVEIRA DUMONT, RECEBEU A COMENDA EM 
NOME DO EX-PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

PA U L O  D O  C A R M O  M A RT I N S

PATRÍCIA DIAS DE REZENDE (FOTO) RECEBEU O 
PRÊMIO EM NOME DA PRISCILLA MAGALHÃES 
GOMES LINS, DA UNIDADE DE AGRONEGÓCIOS 
SEBRAE MINAS

IMPOSSIBILITADAS DE COMPARECEREM AO III ENCONTRO DA FEDERAÇÃO, A MINISTRA DO MAPA, TEREZA CRISTINA, E A SECRETÁRIA DA SEAPA, ANA MARIA SOARES VALENTI-
NI, RECEBERAM A COMENDA FECOAGRO LEITE MINAS, EM PATOS DE MINAS, EM JANEIRO DE 2020. PARTICIPARAM DA SOLENIDADE, O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, JOSÉ 
EUSTÁQUIO; O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MAPA, MARCOS MONTES E O DEPUTADO FEDERAL, ZÉ VITOR
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M AT É R I A  G R Á F I C A

COOPERADOS 

1 . 7 3 8 . 9 1 7  M I L H Ã O                                                       
C R E S C I M E N TO  D E  9 , 8 %  E M 
R E L A Ç Ã O  A O  A N O  D E  2 0 1 7

Quadro Social e Funcional (2018)

EMPREGOS FORMAIS

C R E S C I M E N TO  D E  9 , 8 % 
E M  R E L A Ç Ã O  A O  A N O  D E  2 0 1 7

4 3 . 4 2 5  M I L

85,2% das cooperativas estão concentra-
das nos ramos Agropecuário, Crédito, Trans-
porte e Saúde.

98,4% dos cooperados estão concentra-
dos nos ramos Crédito, Agropecuário, Consu-
mo e Saúde.

92,7% dos empregados das cooperativas 
estão concentrados nos ramos Agropecuário, 
Saúde e Crédito.

Dados Cooperativismo 
em Minas Gerais

771
COOPERATIVAS 
REGISTRADAS 
(Data-Base 12/2018)
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COOPERADOS 

1 6 9 , 7  M I L 
EMPREGOS FORMAIS

1 5 , 7  M I L 
COOPERATIVAS

1 9 3 

Ramo Agropecuário

1 Federação |  5 Centrais
187 Singulares

As cooperativas agropecuárias oferecem uma importan-
te contribuição para o desenvolvimento econômico do 
país, incorporada à geração e a repartição de renda e a 
geração de empregos.  

Além de viabilizarem os negócios de seus cooperados, o 
setor oferece opções de serviços, como assistência téc-
nica, industrialização, armazenamento e comercializa-
ção da produção. 

Em Minas Gerais, o segmento atendeu no ano de 2018, 
169,7 mil cooperados, organizados em 193 cooperativas. 
Para atender esse contingente de pessoas empregam 
diretamente 15,7 mil trabalhadores.  

O ramo agropecuário teve uma movimentação econô-
mica de R$ 20,7 bilhões no ano de 2018, representando 
38,6% da movimentação econômica do cooperativismo 
no estado de MG. 

AS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS REPRESENTARAM 
10,4% DO PIB DO AGRONEGÓCIO EM MG EM 2018

C R E S C I M E N TO  D E  1 6 , 8 %  N A  M OV I M E N TA Ç Ã O  E C O N Ô M I C A

As principais cadeias do agronegócio mineiro contam com a atuação das cooperativas.
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Exportação do Cooperativismo Mineiro

Histórico da produção de leite

15
cooperativas 
exportaram em 
2018.

As cooperativas 
mineiras exportaram para

54  países.

M AT É R I A  G R Á F I C A

89 cooperativas 
produtoras de leite.

85.387 mil cooperados

Representam 50% dos coopera-
dos do ramo agropecuário.

8.370 mil  empregados

Representam 53% dos emprega-
dos totais do ramo agropecuário

R$ 8,4 bilhões  
foi o faturamento das cooperativas  
agropecuárias produtoras de leite.

As cooperativas agropecuárias de leite  
representam 41% da movimentação econômica 

do ramo agropecuário.

As cooperativas de leite produziram 

1,7 bilhões
 de litros de leite correspondendo a 20% da 

produção do estado de Minas Gerais.

As cooperativas mineiras, além de forte participação no mercado 
interno, exercem importante ´papel nas exportações, sendo:

• Mais de 304 mil toneladas de café;
• Mais de 1,2 mil toneladas de carne suína;
• Mais de 1,3 mil toneladas de algodão;
• Mais de 2 mil quilos de própolis.

O Estado de Minas Gerais representa 26,6% 
de toda a produção de leite do Brasil e as 
cooperativas mineiras foram responsáveis 
por 19,6% de todo o leite produzido no Es-
tado de Minas Gerais no ano de 2018.
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As cooperativas 
mineiras exportaram para

54  países.

A RT I G O S  C O N V I DA D O S

Beba 
mais leite
Adriana Vie ira Ferre ira
Equipe #bebama isle i te

Em toda fazenda leiteira que carrega história há, na sala 
de visitas, um tanto de fotos penduradas na parede.  Al-
guns retratos são desenhados e podem até gerar algum 
desconforto, como se o passado entrasse na porta da 
frente do hoje e gritasse que existiu.  Os olhos das tata-
ras, bisas e avós são sempre retratos meio tristes, acin-
zentados, atrás dos homens que se sentavam na melhor 
posição e se cercavam de dois dígitos de filhos.

As mulheres do negócio do leite, que habitaram o antes, 
viveram e entregaram, com força e convicção, com 
alegria e fé, o espaço que colhemos hoje. Com todas 
as limitações impostas pelo jeito de viver de épocas 
precedentes, as mulheres sempre estiveram à fren-
te, organizando as empresas familiares, gerando ren-
da, provendo alimentos, cuidando do meio ambiente 
e dos animais; além do olhar voltado pra prole. Não 
eram reconhecidas, na grande maioria das vezes, pela 
dedicação às questões do campo. Por esse motivo, o 
olhar se mostrava cinza.

 A agropecuária é do feminino, já que foram elas quem co-
meçaram a observar o caminho das sementes, sobretudo, 
pela intuição, intrínseca ao gênero; assim como são as co-
operativas. Por colocarem as pessoas no centro de suas ati-
vidades, geram ações dentro de valores muito atrativos para 
as questões femininas, como a igualdade, democracia, ajuda 
mútua e responsabilidade compartilhada. Dentro dos valores 
cooperativistas, a mulher busca a sua inserção no mercado 
de trabalho, superando a suas duplas jornadas e se firmando 
em cargos, antes exclusivos aos homens.  

O retrato exposto na fazenda de leite de hoje é dinâmi-
co e tem cores. A mulher sequer se aquieta para po-
sar. Lidera, empreende e inova. Senta-se onde e com 
quem desejar. É livre para pensar. Não há como seguir 
sem olhar, com gratidão, para aquelas que abriram o 
caminho. O retrato, de hoje, estampa as universidades, 
os resultados de pesquisas científicas, o trabalho diá-
rio e tradicional na fazenda, as cooperativas, as indús-
trias ligadas ao agro até as gôndolas do supermercado.  
No negócio do leite atual, felizmente, as mulheres saem 
bem na foto.
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Mulher 
cooperativista
Mariangela Mundim Teixeira
Fazenda Cocho D’Água Gir Le i te iro  e  Girolando
CAPE PE – Cooperat iva Agropecuár ia de 
Pedro Leopoldo /  CCPR  

Acredito que toda mulher é cooperativista por natureza!  
A mulher ajuda o filho, que chega em casa chorando de-
pois do primeiro desafio perdido, encorajando-o: ânimo, 
meu amor, da próxima vez você se sairá bem! Conforta o 
marido, que chega de um exaus-
tivo dia de trabalho - dos dois!, 
pensando na família!

Quando a cooperação é mútua, 
fica mais fácil viver feliz! Faz 
questão de participar da rotina 
da fazenda, observando, ouvin-
do e avaliando, buscando infor-
mação atualizada e assessoria 
eficiente!  Ajuda o funcionário, 
porque ele tem alguma dificul-
dade em acompanhar os rigo-
rosos protocolos da atividade! 
Avisa o vizinho da  fazenda  que  
vai  haver  reunião  na  coope-
rativa. Não pode  faltar!  A união 
faz a força! 

Por tudo isto, foi uma grande 
alegria receber da Fecoagro Lei-
te Minas o título de Mulher Co-
operativista 2019. Alegria maior 
ainda, porque a homenagem foi realizada durante um 
prestigiado Encontro, na acolhedora cidade mineira de 
Paracatu. Nossos anfitriões prepararam um café com 
deliciosos produtos do leite, que enchiam os olhos e 
aguçavam o paladar!

As homenageadas, mulheres de destaque em suas co-
operativas, representavam com perfeição a imagem 

da mulher cooperativista: solidárias, empreendedoras, 
corajosas e alegres! Algumas comunicativas, muitas 
naturalmente vaidosas, e todas felizes e agradecidas 
pela homenagem da Fecoagro Leite Minas!  Chama-

das uma a uma pelo nome, 
identificando a cooperativa a 
que pertenciam, os respec-
tivos presidentes saudaram 
e justificaram a indicação. 
Foi um dia marcado por uma 
verdadeira troca de experi-
ência provocada pelos pa-
lestrantes, personalidades 
influentes em suas áreas de 
atuação. Ressaltaram a im-
portância do cooperativismo, 
da sucessão familiar, do em-
preendedorismo, da susten-
tabilidade, da comunicação, 
da gestão e planejamento, da 
capacitação, da inovação e do 
engajamento político, neste 
Brasil verdadeiramente verde 
e amarelo. Com entusiasmo, 
valorizaram a participação da 
mulher cooperativista, como 
princípio da evolução do co-

operativismo. “Cooperativismo é família! O esteio da 
família é a mulher! Vamos abraçar as mulheres das 
nossas cooperativas e convencê-las a participar ati-
vamente desta grande família”! Esta foi a frase que 
ouvi do Dr. Márcio Freitas na sua palestra. Concor-
do com ele e aplaudo!  Vamos à luta e que Deus nos 
abençoe! O Encontro Fecoagro Leite Minas 2019 foi o 
máximo! O Encontro 2020 promete! Vai ser incrível!
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Caminhos para  
o desenvolvimento 
da cadeia produtiva 
do Leite no Brasil A irton Spies

O cenário para demanda mundial de produtos lácteos 
nos próximos anos aponta para um crescimento signi-
ficativo, principalmente nos países mais populosos da 
Ásia e África, que estão em franco e acelerado cresci-
mento econômico, como a China e a Índia. A produção 
mundial de leite em 2019 foi 867 bilhões de quilos, para 
uma população de 7,5 bilhões de habitantes, o que dá 
uma disponibilidade de 117 kg por habitante/ano. A Or-
ganização Mundial da Saúde recomenda que o consumo 
seja de no mínimo 200 litros por pessoa por ano. Como 
conclusão, temos que a disponibilidade atual é de 58% 
do total recomendado, deixando claro que, na medida 
em que a renda per capita das populações mais pobres 
vai aumentando, também deveremos ter um incremento 
no consumo de lácteos acima do índice de crescimento 
da população mundial, a qual deverá atingir 9,5 bilhões 
de habitantes em 2050.

O Brasil produziu, em 2019, 34 bilhões de litros de leite. 
A produção de leite é uma atividade pecuária que ain-
da é muito heterogênea e convive com muitos atrasos 
tecnológicos, ineficiências e falta de competitividade, 
apesar de ter crescido cerca de 4% ao ano nas últimas 
duas décadas. Esse setor criou milhares de empregos 
no campo e nas cidades, por ser uma atividade que 
apresenta grande demanda de mão de obra. Segun-
do o censo agropecuário do IBGE, são mais 1,17 milhão 
de famílias, em sua maioria agricultores familiares que 
produzem leite no Brasil. Destes, cerca de 663 mil têm 
na venda regular de leite para as indústrias a sua prin-
cipal fonte de renda. Somam-se a eles milhares de em-
pregos diretos e indiretos na cadeia, tanto no aporte de 
insumos, máquinas, equipamentos e serviços aos pro-
dutores, como também no transporte, industrialização 

e distribuição dos produtos lácteos. O setor ainda está 
focado no mercado interno, pois o consumo de 170 litros 
por habitante/ano absorve toda a produção do país. As 
exportações de lácteos representam apenas em torno 
de 1% da produção nacional, e o abastecimento interno 
ainda é suplementado com importações médias de 3% 
do total consumido.

Nos três estados da região Sul do Brasil a produção de 
leite já está passando por uma verdadeira revolução. 
Juntos, os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 
Catarina produziram 12 bilhões de litros de leite em 2018 
e já são, respectivamente, o segundo, terceiro e quarto 
maiores produtores nacionais, representando 35% da 
produção nacional. São expressivos os resultados posi-
tivos já alcançados pelo setor durante os primeiros cin-
co anos de atuação da Aliança Láctea Sul Brasileira, em 
termos de melhoria da qualidade, eficiência e competi-
tividade. Desde 2003, a produção cresceu mais de 120% 
e por esse ritmo, estimamos que em 2025, a região Sul 
poderá ser responsável por 50% do total de leite pro-
duzido no país, mesmo tendo apenas 15% da população 
nacional.  Por isso, um grande desafio para o leite da re-
gião Sul será o de alcançar o mercado, pois a região é 
superavitária em produtos lácteos. 

Minas Gerais constitui a principal bacia leiteira do Brasil, 
com produção de 9,2 bilhões de litros no ano de 2019, 
sendo responsável por 26,7% da produção nacional. Se-
gundo a Emater-MG, a agricultura familiar responde por 
aproximadamente 7 bilhões de litros equivalente a 75% 
da produção no estado. Da mesma forma, no setor de 
processamento de leite, Minas Gerais conta com mais 
de 8 mil agroindústrias familiares que produzem quei-
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jos artesanais, mozarela, ricota e queijo minas frescal, 
além de requeijão, manteiga e doce de leite. Esses pe-
quenos produtores têm limitações de capital para adotar 
todas as novas tecnologias que estão disponíveis para 
o setor no curto prazo, e terão que se organizar para 
criar economias de escala. O clima, com frequentes 
estiagens e veranicos, tem sido um outro complicador 
e um desestímulo aos avanços tecnológicos, pela pró-
pria aversão ao risco de investimentos que implicam 
em endividamento elevado.

No início dos anos 2000, Minas Gerais tinha 180 coope-
rativas de leite e, em pouco mais de uma década, cerca 
de 100 delas desapareceram, restando em torno de 80. 
Muitas dessas cooperativas estão enfrentando dificul-
dades, por terem escala muito pequena e dificuldades 
de viabilizar seus negócios, em competição direta com 
outras cooperativas e lacticínios de grande porte da re-
gião. A estratégia de intercooperação tem sido apontada 
como alternativa para as cooperativas conseguirem co-
nectar o pequeno produtor de leite às cadeias agroin-
dustriais e ao mercado.

A cadeia produtiva do leite, tanto na região de atuação 
das Cooperativas filiadas à Fecoagro Leite Minas, como 
em todo o Brasil, enfrenta grandes desafios, mas tam-
bém está diante de grandes oportunidades. O setor vive 
um momento histórico, pois está atingindo um volume 
de produção muito próximo da autossuficiência do mer-
cado interno, e para continuar a crescer e enfrentar a 

concorrência da importação de lácteos, o setor terá que 
se preparar e ser competitivo para exportar. A era do 
aumento da produção para substituir importações está 
chegando ao fim no Brasil. 

Para conquistar mercados de forma competitiva, é ne-
cessário produzir leite de alta qualidade, a custo baixo e 
com uma organização logística eficiente capaz de aten-
der os consumidores onde quer que estejam no mercado 
interno e externo. Além disso, o leite brasileiro, desde 
30 de maio de 2019, precisa cumprir novos padrões de 
qualidade estabelecidos nas Instruções Normativas 76 
e 77 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento - MAPA, e isto também impõe novos desafios. 
É imprescindível profissionalizar todos os agentes da 
cadeia produtiva, desde os fornecedores de insumos e 
serviços, os produtores de leite, os transportadores e as 
indústrias.

Conectar o leite brasileiro com o mercado internacional 
é possível. Já estão surgindo oportunidades, como anún-
cio recente da abertura da exportações para a China e 
Egito, o que evidencia o grande potencial de crescimen-
to que o setor ainda tem. Trata-se de uma notícia mui-
to positiva para o setor, uma vez que a China é o maior 
importador de leite e derivados do mundo. Só de leite 
em pó, este gigante de 1,45 bilhão de habitantes importa 
800 mil toneladas por ano, principalmente da Nova Ze-
lândia, União Europeia e Estados Unidos. Foram habili-
tadas para exportar para a China 24 fábricas de diversos 

A RT I G O S  C O N V I DA D O S
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estados brasileiros, para leite em pó, queijos, manteiga, 
leite condensado e outros derivados do leite.

A produção de leite no Brasil ainda é muito pulveriza-
da em pequenas propriedades, o clima é quente e a in-
fraestrutura para resfriamento e transporte do leite até 
as indústrias em geral é precária. A solução de gargalos 
como a transferência de tecnologia, a assistência técni-
ca, qualificação profissional, melhoria da sanidade dos 
rebanhos, melhoria da qualidade do leite, e da organi-
zação para a competitividade dos laticínios é tarefa ur-
gente. A média brasileira em torno de 2.069 litros por 
vaca por ano é muito baixa, o setor ainda é muito des-
nivelado, pois na região Sul essa média anual por vaca é 
de 3.437 litros, ou 66% superior. Temos produtores com 
desempenho excelente, enquanto a maioria ainda tem 
muito dever de casa por fazer para ser competitivo com 
os padrões dos melhores do mundo. Por isso os ganhos 
marginais a incorporar são elásticos e o setor vai mudar 
muito para melhor nos próximos anos. Os produtores 
que não forem capazes de adotar as novas tecnologias 
tendem a ser excluídos, porém isto não será nenhuma 
tragédia pois o número total de empregos e o oportuni-
dades de renda gerados pelo setor vai aumentar na me-
dida em que o Brasil for capaz de produzir e vender mais 
leite para o mundo.

Para se adaptar e construir um cenário melhor, o setor 
lácteo brasileiro está passando por grandes ajustes e as 
ações estão trazendo significativos ganhos de compe-
titividade. Melhorias em todos os aspectos estão acon-
tecendo rapidamente.  Através da assistência técnica, 
os produtores de leite estão se profissionalizando, apli-
cando modernos princípios agronômicos para produzir 
mais pastagens e biomassa de boa qualidade, que forma 
a base da alimentação dos rebanhos de gado leiteiro. 
Também com as melhorias zootécnicas e com a genética 
mais aprimorada, a produtividade está aumentando, tanto 
por vaca como por área. Os sistemas de manejo, ordenha e 
conservação do leite já estão sendo aprimorados, resultan-
do em leite de custo menor e de melhor qualidade.

Produtores e indústrias de lacticínios estão fazendo um 
grande esforço para operar dentro de diretrizes formais 
e normas vigentes, com suas características próprias, 

para atender os parâmetros de qualidade como Conta-
gem de Placas Formadores de Bactérias (CBT), Conta-
gem de Células Somáticas (CCS), teor de sólidos, tem-
peratura de resfriamento, ausência de zoonoses como 
brucelose e tuberculose, dentre outros previstos na le-
gislação. Santa Catarina já possui o Certificado da Orga-
nização Mundial de Saúde Animal (OIE) como Área Livre 
de Febre Aftosa desde 2007, enquanto outros estados 
como Paraná, Rio Grande do Sul, Acre e Rondônia têm 
condições de conquistar esse status em maio de 2021, 
caso prossigam com a estratégia de retirada da vacina-
ção proposta, assim como os demais estados brasileiros 
estão previstos para 2023. Com a excelência sanitária, o 
leite brasileiro também terá acesso aos mercados pre-
mium do mundo, os quais fazem essa exigência.

Conclui-se que o  setor lácteo brasileiro tem muitos 
“bons problemas”, pois estes podem ser resolvidos com 
investimentos, tecnologia, organização e trabalho. Por 
isso o setor está muito otimista e acredita que o leite é 
um sério candidato a ser, em dez anos, mais uma “es-
trela” do agronegócio brasileiro, assim como já o são, 
a produção de frangos e de suínos. Afinal, a vaca é um 
animal ruminante que converte biomassa barata em 
produtos lácteos de grande valor. No Brasil temos sol 
ano inteiro, mais chuva e podemos aproveitar muito 
bem essa capacidade de fotossíntese e produzir mais 
forrageiras por hectare do que a Europa, EUA e Nova 
Zelândia. O leite brasileiro está passando por grandes 
transformações e a luz no fim do túnel começou a apare-
cer, como um prenúncio de um futuro de excelentes resul-
tados para todos.

A RT I G O S  C O N V I DA D O S
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Observatório do Cooperativismo
Fecoagro Leite Minas é uma das parceiras
Davi  R .  de Moura Costa
FEARP/USP 

Somos uma rede de pesquisadores de diferentes Institui-
ções de Ensino (IES) Brasileiras, cuja missão é gerar co-
nhecimento sobre as organizações cooperativas, a priori, 
atuantes no Setor Agropecuário e Financeiro. Estudamos 
suas estruturas e mecanismos de governança, os modelos 
de gestão adotados, sua performance e seus impactos no 
bem-estar dos associados e na economia do local aonde 
atuam. Os resultados dos nossos estudos são divulgados 
na forma de boletins, relatórios técnicos, livros e artigos 
acadêmicos; são direcionados ao público interessado em 
entender e transacionar com este tipo de cooperativas: 
cooperados; gestores, pesquisadores, entidades de re-
presentação; formuladores de política pública; e agentes 
relevantes para o desenvolvimento econômico e social.

Originamos de um projeto de parceria estabelecido em 
2007, liderado pelo professor Sigismundo Bialoskorski 
Neto, entre a Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FEA-RP/USP) e o Sistema de representação e ca-
pacitação das Cooperativas Brasileiras (Sistema OCB/
SESCOOP). 

A percepção de que precisávamos trocar dados, informa-
ções e conhecimentos das cooperativas com outros pes-
quisadores, com os próprios cooperados, administradores 
eleitos e contratados destas organizações nos incentivou 
a desenvolver atividades que reduzisse a distância entre 
todos os envolvidos. Por exemplo, desenvolvemos a pla-
taforma Coop-server®, o RICO® e o FOCCO®.

Na plataforma Coop-server® o indivíduo cadastrado 
pode acessar e baixar todos os dados públicos disponí-
veis da cooperativa, que vão desde o seu endereço para 
contato, municípios aonde têm operação ativa, atividades 
econômicas desenvolvidas, integrantes dos órgãos de 
governança, relatórios anuais, demonstrativos financei-
ros, etc. Em nosso site, os aplicativos RICO® e o FOCCO® 
permitem que os interessados verifiquem um conjunto 
de indicadores gerados para cada cooperativa individu-
almente RICO® ou grupo FOCCO® e estabeleça um pro-
cesso de comparação com outras entidades similares. In-
clusive, podem identificar em mapa interativo onde estão 
localizadas estas organizações.

De forma a melhorar nossa interação direta com as co-
operativas e otimizar nossa contribuição para seu de-
senvolvimento, nós aprimoramos o conteúdo dos nossos 
MBA’s em Gestão de Cooperativas e elaboramos novos 
cursos de aperfeiçoamento em Governança para Conse-
lheiros de Administração e Fiscal e para gestores inter-
mediários. Além disto, criamos junto com contadores e 
advogados os cursos de curta duração sobre contabilida-
de e controladoria para cooperativas.

Fazem parte do nosso grupo: 

•    Alessandro Gustavo Souza Arruda – ESAN/UFMS
•    Alexandre Chibebe Nicolella – FEA-RP/USP
•    Davi R. de Moura Costa – FEA-RP/USP
•    Gabriel Murad Velloso Ferreira – CP/UFSM
•    Gustavo Saad Diniz – FDRP/USP
•    Mateus de Carvalho Reis Neves – DER/UFV
•    Marcelo José Braga – DER/UFV
•    Patricia Campeão – ESAN/UFMS
•    Silvia Morales de Queiroz Caleman – ESAN/UFMS
•    Valéria Gama Fully Bressan – FACE/UFMG
•    Vilmar Rodrigues Moreira – EN/PUC-PR

Portanto, envolvemos diretamente em nossos trabalhos 
cinco universidades Públicas (UFMG, UFMS, UFSM, UFV e 
USP) e uma Privada (PUC-PR).

A RT I G O S  C O N V I DA D O S
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A C Õ E S  O C E M G

Sistema Ocemg e Fecoagro 
Leite Minas: parceria em 
prol do desenvolvimento do 
cooperativismo de leite no Estado

Atualmente, o Estado de Minas Gerais concentra a prin-
cipal bacia leiteira do país e tem conseguido destaque 
também na produção e organização desse segmento. 
Desde 2016, a partir de uma parceria entre cooperativas 
e o Sistema Ocemg, a Fecoagro Leite Minas foi constitu-
ída com o objetivo de defender os interesses dos produ-
tores de leite, fortalecendo o cooperativismo agropecu-
ário no Estado.

De lá para cá, os resultados vêm sendo apresentados 
de maneira a atender os anseios do setor, especialmen-
te no que diz respeito à capacitação e ao apoio insti-
tucional. Com esse foco o Sistema Ocemg direcionou e 
apoiou muitas ações de formação profissional, com o 
propósito de alavancar as atividades ligadas às coope-
rativas de leite no Estado. Na prática, várias atividades 
foram organizadas por demanda e conjuntamente para 
que as cooperativas integrantes da Fecoagro Leite Mi-
nas pudessem traçar novos rumos e estratégias para a 
trajetória do setor, em busca da valorização do produtor 
rural, ampliação da produção e escoamento, bem como 
da profissionalização e excelência da gestão em Minas.

No que se refere ao compartilhamento das boas práti-
cas de governança, 26 cooperativas concluíram o Pro-
grama de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC), dessas, sete receberam visitas dos técnicos do 
Sistema, e 10 participaram da Oficina de Preenchimento 
Assistido; duas delas (CCPR/MG e Coopatos), foram re-

conhecidas e premiadas em nível nacional no Prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão, na Categoria Primei-
ros Passos, trazendo para Minas troféus bronze. Já o Pro-
grama de Acompanhamento Financeiro de Cooperativas 
(GDA), acompanhou 31 cooperativas, sendo que 19 delas 
receberam as visitas diagnósticas da equipe técnica do 
Sistema. 

No ano passado, as ações de capacitação e monitora-
mento do Sistema Ocemg contribuíram com o trabalho 
realizado pela Fecoagro Leite Minas e ressaltaram a 
importância econômica e sociocultural do segmento no 
Estado. Entre os eventos, destaca-se a reunião da Fe-
coagro Leite Minas, realizada no final de janeiro, com 
a participação da gerente de desenvolvimento e moni-
toramento de cooperativas do Sistema Ocemg, Vitória 
Drummond, bem como as participações em feiras na-
cionais e internacionais como: o 4º Encontro Paname-
ricano de Jovens Leiteiros (Fepale), no Panamá, a Feira 
Internacional de Tecnologia em Ação (Agrishow), em 
Ribeirão Preto, o Encontro Nacional das Cooperativas 
Agropecuárias, em Campinas, e o Simpósio do Interleite, 
em Uberlândia. As iniciativas proporcionaram o inter-
câmbio de conhecimentos e troca de experiências entre 
os participantes. 

Junto com a Federação, o Sistema Ocemg marcou pre-
sença nas 11 reuniões e seis seminários do Conseleite-
-MG, instância que atua em prol da cadeia produtiva do 

Em 2019,  o  S istema Ocemg e a Fecoagro Leite  Minas atuaram de forma 
conjunta em prol  dos cooperados e  de melhores resultados para o  segmento 
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leite, e também esteve presente no Encontro dos Pro-
dutores Rurais da Agricultura Familiar organizado pela 
Seapa, participando ainda do III Encontro da Federação, 
por meio da gerente de Educação e Desenvolvimento 
Sustentável, Andréia Sayar. 

“Estamos atentos e trabalhando de forma contínua para 
o atendimento das demandas do setor. Temos convicção 
de que a tecnologia precisa transformar as atividades 
no campo e de que nossas cooperativas e produtores 
precisam evoluir da mecanização para a digitalização. 
Esse é o caminho para retomarmos o crescimento e os 

resultados. Afinal, Minas que já teve 1/3 da produção na-
cional, hoje registra 1/4, e os três Estados do sul juntos 
representam cerca de 1/3. Nosso trabalho deve ser con-
junto e com foco no aprimoramento das atividades do 
campo, sem perder de vista esses objetivos estratégi-
cos. Contudo, os diálogos, a interlocução entre Sistema e 
a Fecoagro Leite Minas e as ações realizadas até aqui já 
começam a sinalizar um cenário mais positivo, visto que 
Minas registrou aumento na produção de 0,8%, em 2018, 
ante uma queda de 4,5% dos três Estados do Sul juntos 
no mesmo período”, analisou o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato.

A C Õ E S  O C E M G

A FRENTE PARLAMENTAR DO COOPERATIVISMO DE 
MINAS GERAIS FOI LANÇADA EM DEZEMBRO DE 2019

AS COOPERATIVAS DE MINAS GERAIS PASSARAM A TER ACESSO AO PROCESSO 
LICITATÓRIO. FOI UM MOMENTO IMPORTANTE REGISTRADO NA SEDE DA OCEMG

A OCEMG É UMA DAS CASAS DA FEDERAÇÃO. NA SEDE DA ENTIDADE, ACONTECEM 
VÁRIAS REUNIÕES, UMA DELAS TRATOU DA DE COMPRA PÚBLICA DE LEITE

ANDRÉA SAYAR, GERENTE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA OCEMG,  
PARTICIPOU DO III ENCONTRO FECOAGRO LEITE MINAS, EM PARACATU, EM NOVEM-
BRO PASSADO. ELA REPRESENTOU O PRESIDENTE DA OCEMG, RONALDO SCUCATO

LIDERANÇAS DA OCEMG E DA FECOAGRO LEITE MINAS SE REUNIRAM NA ALMG NUMA AUDIÊNCIA PÚBLICA
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G A L E R I A  D E  F OTO S

Reuniões, encontros e 
visitas em prol do 
cooperativismo

Como uma entidade representativa, a Fecoagro Leite 
Minas realiza diversas ações, como reuniões e visitas, 
sempre com o objetivo de obter mais informações, tro-
car experiências, fazer parcerias e fortalecer o setor.

Em março de 2019, a federação marcou presença na 
posse da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Meses 
depois, em junho foi a vez do Encontro Nacional das Co-
operativas Agropecuárias em Campinas, no interior de 
São Paulo.

A Federação participa com frequência das reuniões do 
Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Es-
tado de Minas Gerais (Conseleite-MG). A Fecoagro Leite 
Minas tem cadeira no conselho de administração e na 
câmara técnica.

Em novembro, presidentes e diretores de cooperativas 
federadas fizeram uma visita técnica à Embrapa Gado de 
Leite. A programação contou com uma visita à fazenda 

experimental, em Coronel Pacheco, na região da Zona da 
Mata, além da sede administrativa da instituição. Foi uma 
agenda importante, pois aproximou lideranças das coo-
perativas da Federação com a Embrapa Gado de Leite. E, 
assim, novos projetos poderão surgir em prol do fortaleci-
mento do cooperativismo de leite de Minas Gerais.

Em janeiro de 2020, a Federação concedeu a Comenda 
Fecoagro Leite Minas à ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, quando ela esteve em Patos de Minas, municí-
pio localizado entre o Triângulo e o Alto Paranaíba.

Também no primeiro mês deste ano, o diretor executivo 
da entidade, Nidelson Teixeira Falcão, participou de uma 
reunião na Central Rede, de Goiás, que desempenha um 
trabalho parecido com o realizado pela Federação.

Os exemplos acima foram apenas alguns. Afinal, foram 
vários encontros e reuniões, dentro e fora do Estado re-
gistrados nas fotos seguintes.

U M  D O S  P R I M E I R O S  C O M P R O M I S S O S  D O  A N O  F O I  A  P O S S E  DA  M I N I S T R A  T E R E Z A  C R I S T I N A , 
E M  J A N E I R O  D E  2 0 1 9 ,  O  P R E S I D E N T E  DA  F E D E R A Ç Ã O  C O M PA R E C E U  A O  E V E N TO
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G A L E R I A  D E  F OTO S

A FEDERAÇÃO PROCURA ESTAR PRESENTE EM TODO O ESTADO. 
EM JANEIRO DE 2020 O DIRETOR NIDELSON FALCÃO VISITOU A CAPOL.

PRESIDENTE DA FECOAGRO LEITE MINAS, VASCO PRAÇA FILHO, COM A MINISTRA
TEREZA CRISTINA E COM O PREFEITO DE PATOS DE MINAS, JOSÉ EUSTÁQUIO,  
EM JANEIRO DE 2020, NA CEMIL, EM PATOS DE MINAS

A FECOAGRO LEITE MINAS TEM CADEIRA NO CONSELEITE-MG E PARTICIPA ATIVA-
MENTE DAS REUNIÕES MENSAIS DA INSTITUIÇÃO, EM DESTAQUE A PRESENÇA NA 
REUNIÃO DO MÊS DE ABRIL 2019

 EM JANEIRO DE 2020, A MINISTRA TEREZA CRISTINA ESTEVE NA CEMIL EM PATOS DE 
MINAS, ACOMPANHADA DA SECRETÁRIA DA SEAPA, ANA VALENTINI, DA DEPUTADA 
FEDERAL, GREYCE ELIAS, DO DEPUTADO FEDERAL, ZÉ VÍTOR E DO SECRETÁRIO 
EXECUTIVO DO MAPA, MARCOS MONTES.

COM A REVISTA DA FECOAGRO LEITE MINAS EM MÃOS, A DIRETORIA DA CCPR RECE-
BEU  NIDELSON FALCÃO, EM JULHO DE 2019, EM BH

EM JUNHO DE 2019 A VISITA FOI NA CASMIL EM PASSOS

O REGISTRO FOI DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECEU NA OCEMG, EM JUNHO DE 2019, 
PARA TRATAR DE COMPRA PÚBLICA DE LEITE. PARTICIPARAM O EXÉRCITO, A PREFEI-
TURA DE BH E O GOVERNO DE MINAS GERAIS

EM JULHO A COOPERLAF EM CONSELHEIRO LAFAIETE RECEBEU NIDELSON FALCÃO
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G A L E R I A  D E  F OTO S

NO DIA 16 DE JULHO DE 2019 REPRESENTANTES DO CRAJ EM JEQUITIBÁ 
TIVERAM UM ENCONTRO COM NIDELSON

NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, A VISITA DO REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO FOI EM 
BETIM, NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

NO DIA 23 DE JULHO DO ANO PASSADO, A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO  
JOÃO DE  NEPOMUCENO RECEBEU O REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO

NO DIA 22 DE JULHO DO ANO PASSADO, A  CAPIL, EM IPANEMA, 
FOI A COOPERATIVA ESCOLHIDA PARA A VISITA

NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, O DIRETOR DA
FECOAGRO LEITE MINAS VISITOU A LEITEPÉU, EM POMPÉU

NO DIA 10 DE JULHO DE 2019 FOI A VEZ DE 
VISITAR A COOPERABAETÉ, EM ABAETÉ
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G A L E R I A  D E  F OTO S

EM AGOSTO DE 2019, A COOPA FOI A COOPERATIVA QUE RECEBEU 
O REPRESENTANTE DA FECOAGRO LEITE MINAS

EM OUTUBRO DE 2019 FOI A VEZ DA COOPERVAP RECEBER UMA VISITA
DO DIRETOR DA FEDERAÇÃO NIDELSON FALCÃO

O ENCONTRO REGISTRADO NA FOTO FOI NA COOPIRA, EM OUTUBRO DE 2019

EM AGOSTO DE 2019, A COPROLEITE RECEBEU A 
VISITA DO DIRETOR DA FECOAGRO LEITE MINAS

NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE XOPOTÓ, NO ALTO 
RIO DOCE, FOI O DESTINO DO DIRETOR DA FECOAGRO LEITE MINAS

REUNIÃO REGIONAL DE COOPERATIVAS SOB A COORDENAÇÃO DA FEDERAÇÃO, 
EM OUTUBRO DE 2019, EM FERROS

COPLIM, EM IRAÍ DE MINAS, RECEBEU O REPRESENTANTE DA 
FECOAGRO LEITE MINAS, EM AGOSTO DE 2019

DURANTE O III ENCONTRO FECOAGRO LEITE MINAS, O PRESIDENTE DA COOPERVAP, 
VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, RECEBEU UMA HOMENAGEM DA FEDERAÇÃO PELA 
CONTRIBUIÇÃO COM O COOPERATIVISMO DE LEITE E, EM ESPECIAL, PELO IMPORTANTE 
PAPEL DE ANFITRIÃO DO EVENTO EM PARACATU



FECOAGRO LEITE MINAS30

G A L E R I A  D E  F OTO S

Reuniões e 
encontros regionais

Como Minas Gerais é um Estado de grandes dimensões territoriais, ter 
reuniões regionais é uma saída para tratar de assuntos que não dizem 
respeito ao cooperativismo do Estado como um todo. Quando a Fe-
coagro Leite Minas foi idealizada, esse tipo de ação foi contemplada.

Além das reuniões acima, com a presença dos conse-
lheiros, foram feitas duas outras reuniões nas cidades 
de Guanhães e Ferros com a presença das cooperativas 

de leite destas regiões para tratar de assuntos específi-
cos dessas cooperativas. No decorrer de 2019 também 
foram feitas diversas visitas.

Durante o ano de 2019 foram  
feitas várias reuniões, em diversas  
cidades diferentes.  
Entre elas:

AGORA, O ENCONTRO REGIONAL DE COOPERATIVISTAS, SOB A COORDENAÇÃO 
DA FEDERAÇÃO, FOI EM GUANHÃES, EM SETEMBRO DE 2019

EM NOVEMBRO DE 2019, O CONSELHO DA FECOAGRO 
LEITE MINAS SE REUNIU EM PARACATU

DIA 31 DE JANEIRO DE 2019 ACONTECEU UMA REUNIÃO 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NA SEDE DA OCEMG, EM BH

NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, A REUNIÃO FOI EM ABAETÉ

NO DIA 26 DE ABRIL, A REUNIÃO DO CONSELHO ACONTECEU EM CONTAGEM, NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, O LOCAL ESCOLHIDO PARA A REUNIÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO FOI A COOPA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, COM AS 
PRESENÇAS ILUSTRES DO PREFEITO DA CIDADE, JOSÉ FERNANDO APARECIDO E DO 
DEPUTADO FEDERAL, ANTÔNIO PINHEIRO (PINHEIRINHO)
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REUNIÃO NA OCEMG, EM BELO HORIZONTE, EM 31 DE JANEIRO DE 2019

REUNIÃO PARA DISCUTIR SOBRE A LEGISLAÇÃO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL, COM PARTICIPAÇÃO DA COOPERSERRO E COOPA CMD, EM JANEIRO DE 2020

REUNIÃO NA SEDE NA OCEMG, EM BELO HORIZONTE, EM FEVEREIRO DE 2020
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G A L E R I A  D E  F OTO S  |  E N C O N T R O S  N A C I O N A I S

EM FEVEREIRO 2019 A ENTIDADE PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO COMITÊ BR 
SILEIRO (FIL) NA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DO LEITE

O PRESIDENTE VASCO SE ENCONTROU COM O DEPUTADO  
INÁCIO FRANCO EM DEZEMBRO DE 2019

PRESIDENTE E DIRETOR DA FECOAGRO LEITE MINAS TIVERAM UMA REUNIÃO COM O 
DEPUTADO DELEGADO HELI GRILO EM DEZEMBRO 2019

REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO ENCONTRARAM COM O 
DEPUTADO CORONEL HENRIQUE EM JULHO DE  2019

REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO PARTICIPARAM DE REUNIÃO 
SOBRE O CERTIFICA MINAS EM SETEMBRO DE 2019

EM JANEIRO DE 2020, O DIRETOR DA FECOAGRO MINAS LEITE SE REUNIU COM 
O DIRETOR EXECUTIVO DA CENTRAL REDE, DE GOIÁS, BRUNO RIBEIRO

EM DEZEMBRO DE 2019, REPRESENTANTES DA ENTIDADE SE ENCONTRARAM 
COM O DEPUTADO BOSCO E SEU CHEFE DE GABINETE, JÂNIO BRAGA

DIRETOR DA FECOAGRO LEITE MINAS PARTICIPOU DO EVENTO MEGALEITE, EM JUNHO 
DE 2019. AO LADO ESTÁ O DEPUTADO FEDERAL DOMINGOS SÁVIO E O DIRETOR TÉCNICO 
DA EMATER-MG, FELICIANO NOGUEIRA
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Visita Embrapa 
Gado de Leite

A  VISITA NA EMBRAPA INCLUIU UMA PROGRAMAÇÃO INTENSA

A VISITA FOI UM MOMENTO DE MUITO APRENDIZADO E DE 
ESTREITAR RELAÇÕES COM A INSTITUIÇÃO

LABORATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO FORAM VISITADOS POR VÁRIOS 
REPRESENTANTES DA FECOAGRO LEITE MINAS

PRESIDENTES E DIRETORES DE COOPERATIVAS FEDERADAS REALIZARAM VISITA 
TÉCNICA À EMBRAPA GADO DE LEITE

PRESIDENTE E DIRETORES DE COOPERATIVAS FILIADAS FIZERAM UMA VISITA À 
EMBRAPA GADO LEITE EM SETEMBRO DE 2019 

COM A A APROXIMAÇÃO DA EMBRAPA GADO DE LEITE, EM SETEMBRO DE 2019, A EX-
PECTATIVA É QUE NOVOS PROJETOS PODERÃO SURGIR EM PROL DO FORTALECIMENTO 
DO COOPERATIVISMO DE LEITE NO ESTADO

Presidentes e diretores de cooperativas federadas fize-
ram uma visita técnica à Embrapa Gado de Leite, que é 
uma das 42 Unidades Descentralizadas da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). O centro de pesquisa foi criado em 26 de outu-
bro de 1974, no município de Coronel Pacheco, na zona da 
Mata de Minas Gerais.

A sede fica em Juiz de Fora. E há campos experimentais 
em Coronel Pacheco e Valença (RJ), além de núcleos que 
apoiam as atividades de transferência de tecnologia em 
cada região do país.

A visita, que aconteceu em novembro de 2019, foi regis-
trada nas fotos seguintes.

33
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Sistema OCB intensifica atuação 
em defesa do cooperativismo de 
leite no Brasil
Ent idade part ic ipa de reuniões,  integra programas e  investe na aproximação 
com representantes do MA PA e outros ministér ios;  foco é  o  fortalecimento 
e  o  desenvolvimento das cooperat ivas do ramo Agro

O Sistema OCB, em consonância com as ações realizadas 
pelo Sistema Ocemg em Minas Gerais, vem colocando em 
prática ações para fortalecimento e desenvolvimento do 
cooperativismo Agropecuário e do setor leiteiro em âm-
bito nacional. Com este foco, a organização participou de 
reuniões e integrou programas, bem como buscou a apro-
ximação com representantes do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e abastecimento (MAPA) e outros ministérios.

Segundo o coordenador da Câmara Temática do Leite da 
OCB, Vicente Nogueira, em 2019 o Sistema OCB mante-
ve forte atuação em defesa da cadeia produtiva de leite e 
derivados, participando dos principais fóruns oficiais para 
debate do tema e realizando parcerias estratégicas para o 
desenvolvimento do corpo técnico de suas cooperativas.

Entre as ações, o coordenador destaca a participação do 
Sistema OCB na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de 
Leite e Derivados do MAPA como membro efetivo, bem 
como na Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Con-
federação Nacional da Agricultura (CNA). 

O Sistema OCB faz parte também do Comitê Técnico Con-
sultivo Autocontroles (CTC – Autocontroles) da Secreta-
ria de Defesa Agropecuária do MAPA, que discute a mo-
dernização dos sistemas de inspeção federal com base 
nos sistemas de prevenção de riscos e autocontroles. E 
integra, como convidado permanente, o Comitê Técnico 
Consultivo Leite, criado para acompanhar a implantação 
das Instruções Normativas 76 e 77/2018, que tratam da 
qualidade do leite.

A organização mantém ainda um ambiente de discussões 
por meio da Câmara do Leite, sendo a única cadeia pro-
dutiva que possui uma câmara específica dentro da OCB 
para tratar dos assuntos de interesse das cooperativas. 
Em 2019, a Câmara do Leite do Sistema OCB realizou duas 
reuniões, em Uberlândia (MG) e Porto Alegre (RS). 

O Sistema OCB criou ainda o Grupo Técnico (GT) da Qua-
lidade do Leite, formado por técnicos das cooperativas 
que atuam nos programas de qualidade do leite. O grupo 
estruturou os pleitos do Sistema OCB nas consultas públi-
cas relacionadas à qualidade do leite e demais assuntos 
regulatórios do setor.

Além disso, a entidade atua no sentido de diminuir a assi-
metria de informações dentro da cadeia produtiva de lei-
te e derivados. Neste trabalho, o CEPEA/Esalq-USP é um 
parceiro de longa data do sistema OCB. Entre os produtos 
dessa parceria destacam-se: o monitoramento diário do 
mercado do leite UHT e do queijo Muçarela no atacado de 
São Paulo, o indicador semanal do leite em pó no atacado 
de São Paulo. A partir dos dados monitorados, o CEPEA 
gera relatórios diários e semanais que são enviados pela 
Sistema OCB para cooperados, cooperativas e pesquisa-
dores do setor. 

Por fim, a OCB mantém parceria com a Embrapa para fa-
zer a capacitação do corpo técnico das cooperativas. Já 
foram formadas três turmas em parceria com a Embrapa 
Gado de Leite e está sendo capacitada a primeira turma 
em parceria com a Embrapa Pecuária Sudeste. 

A Ç Õ E S  O C B
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Neste cenário, de acordo com Nogueira, as perspectivas 
para o segmento do leite no Brasil são boas, a despeito das 
transformações registradas nas últimas décadas pelo se-
tor leiteiro, entre elas a vinda de grandes players do mer-
cado internacional para o país, aumentando a competição 
para as cooperativas. “O cooperativismo permanece forte 
na base: o Censo Agropecuário de 2017 identificou 49% 

dos produtores ligados às cooperativas. É fato que elas 

perderam participação na industrialização, mas seguem 

com força no campo, junto aos produtores rurais”, explica. 

O coordenador complementa que, na última década, o 
cooperativismo experimentou uma grande recuperação 
e que tende a aumentar, no futuro, sua participação na 
industrialização dos produtos lácteos. “Por meio de alian-
ças ou de indústrias próprias, olhamos para um coopera-
tivismo de leite que se fortalecerá nos próximos anos. Até 
porque a vocação das cooperativas encontra o motivo de 
sobrevivência na produção de leite, com o espírito gregá-
rio desses produtores”, observa. 

Representatividade do setor 

No mundo existem 1,2 milhão de cooperativas agropecu-
árias. Das 6.828 cooperativas brasileiras, 1.613 são agro-
pecuárias. As cooperativas deste ramo congregam mais 
de 1 milhão de cooperados e geram 209.778 empregos em 
todos os cantos do Brasil. 

De acordo com Censo das Cooperativas de Leite 2015 e 
com Censo Agropecuário 2017, 160 cooperativas Agro do 
país se dedicam ao segmento leiteiro. Todas as regiões do 
Brasil participaram da pesquisa, sendo que a distribuição 
por regiões foi a seguinte: 48% das cooperativas no Sudes-
te, seguida do Sul, com 27%, Centro-Oeste, com 19%, Nor-
deste, com 4%, e Norte, com 2%. 

O Censo apontou que 47% dos cooperados produzem até 
100 litros de leite por dia e 5% produzem mais de 1.000 
L/dia. Ao todo, em 2015, 70,5 mil produtores estavam as-
sociados a uma cooperativa. O faturamento com a venda 
da lácteos, de acordo com a pesquisa, foi da ordem de R$ 
7,4 bilhões por ano. 

A Ç Õ E S  O C B

EM MAIO DE 2019, A FECOAGRO LEITE MINAS PARTICIPOU DE REUNIÃO JUNTO 
COM A OCB, NO MAPA PARA TRATAR DAS NORMATIVAS 76 E 77

NO COMEÇO DO MANDATO DA MINISTRA TEREZA CRISTINA, O PRESIDENTE DA 
FECOAGRO LEITE MINAS SE REUNIU COM POLÍTICOS E REPRESENTANTES DE 
COOPERATIVAS, EM BRASÍLIA, EM FEVEREIRO 2019

EM FEVEREIRO DE 2019, A FECOAGRO REALIZA DIVERSAS REUNIÕES E ENCONTROS 
COM DIRIGENTES, SEMPRE EM BUSCA DO MELHOR PARA AS COOPERATIVAS DE LEITE 
DE MINAS GERAIS

DIRIGENTES DA FECOAGRO LEITE MINAS, DA OCB, E DE VÁRIAS COOPERATIVAS 
ESTIVERAM REUNIDOS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECI-
MENTO, EM FEVEREIRO DE 2019
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Relação de cooperativas 
filiadas àFecoagro Leite Minas
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P E R F I L  C O O P E R A DA

Há mais de 50 anos no mercado  
e de olho no futuro

A Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata (Coopra-
ta), localizada na região do Triângulo Mineiro, foi fundada 
em 21 de fevereiro de 1965 por um grupo de 22 produ-
tores rurais que acreditaram na força da união para um 
traba¬lho forte e seguro garantindo o sucesso da cadeia 
produtiva da pecuária leiteira do município. Este ano a 
cooperativa completou 55 anos. Hoje são associados à 
Cooprata 1.723 produtores rurais e o quadro funcional é 
composto de 430 colaboradores.

A Cooprata é uma organização democrática, adminis-
trada por sócios eleitos, que participam ativamente na 
formulação de suas políticas e na tomada de decisões 
propiciando um crescimento contínuo. Tem como um de 
seus objetivos promover a educação e a formação dos 
seus membros, dos representantes eleitos e dos colabo-
radores, de forma que estes possam contribuir, eficaz-
mente, para o desenvolvimento da cooperativa.

O associado conta hoje com uma estrutura que inclui 
os departamentos administrativo, técnico e veteriná-
rio, bem como a loja agropecuária, polo industrial, su-
permercado, laticínio e a fábrica de Manteiga e doce de 
leite RÁDIO. A captação de leite está com média de 270 
mil litros/ leite/dia.  

Conquistas e desafios da cooperativa

A Cooprata desenvolveu ações de mudanças de atitudes 
no campo, através de palestras educativas nas comuni-
dades rurais, além da assistência técnica personalizada 
e assistência do Balde Cheio.

A tecnologia e a inovação podem ser aliadas para ven-
cer os desafios do campo. Por isso buscamos constan-
temente ferramentas inovadoras para beneficiar os as-
sociados. 

Próximos passos da cooperativa

O foco na qualidade dos produtos e no profissionalismo 
da gestão conferiu à Cooprata a credibilidade e o respei-
to que recebe de seus associados, clientes e parceiros 
comerciais. Essa credibilidade, sem dúvida, é sua maior 
conquista e a credencia a enfrentar os desafios futuros, 
em especial o da informatização tendo como próximo 
passo, o amadurecimento de processos para a implan-
tação da indústria 4.0.

O próximo passo da Cooprata é  o  amadurecimento de processos para a 
implantação da indústr ia 4 .0

Rubens do Carmo Andrade
Presidente da Cooprata
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Cooperativismo 
do leite perde 
uma grande liderança

Fevereiro de 2020 foi um mês triste para o coopera-
tivismo, em especial, o ligado ao setor de lácteos no 
Estado. No fim daquele mês faleceu o ex-presidente da 
Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda (Cemil), 
João Bosco Ferreira. Ele ocupou o cargo por 16 anos. Fer-
reira também foi presidente da Cooperativa Agropecuária 
de Patrocínio (Coopa), entre os anos de 1990 e 2000.

O ex-dirigente era natural de Serra do Salitre, na região 
do Alto Paranaíba. O engenheiro agrônomo, formado 
pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), estava lu-
tando contra um câncer e faleceu em Belo Horizonte.

Ferreira teve a maior parte da sua vida ligada ao coo-
perativismo e foi o fundador da Fecoagro Leite Mi-
nas. Entre os diversos cargos que ocupou, foi pre-
sidente da Associação Cooperativista do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba (Acotrim) e da Cooperativa 

de Crédito Rural da Região de Patrocínio (Coopacred). 
O dirigente também foi diretor adjunto do Sindicato da 
Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais (Si-
lemg), desde 2005.

Entre os anos de 2006 e 2007, ele atuou como pre-
sidente da Associação Brasileira das Pequenas e Mé-
dias Cooperativas e Empresas de Laticínios (G-100). 
João Bosco Ferreira  foi vice-presidente e membro do 
Conselho de Administração da Associação Brasileira da 
Indústria de Leite Longa Vida (ABLV/SP).

É por essa longa carreira no cooperativismo e no seg-
mento de lácteos que a Fecoagro quer homenagear 
João Bosco Ferreira. Ele foi uma grande liderança e um 
grande incentivador da Federação. A Fecoagro reco-
nhece e agradece tudo que João Bosco fez pelo setor 
durante tantos anos.

H O M E N A G E M  J OÃ O  B O S C O

João Bosco Ferre ira fo i  fundador da Fecoagro Leite  Minas

FECOAGRO LEITE MINAS40
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Venha conhecer nossas
soluções tributárias
para o agronegócio!   

FECOAGRO LEITE MINAS42

Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, é uma cidade que 
abriga indústrias de tecnologia de ponta, tanto que o local 
é conhecido como o Vale da Eletrônica. Entretanto, nem 
só de tecnologia vive o município. Como a maioria das 
cidades do Estado, Santa Rita tem produção agropecuá-
ria. Desde 1957 está em atividade a Cooperativa Regional 
Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda (CooperRita), 
reconhecida como uma das cooperativas mais importan-
tes da região. 

Diretor Presidente pela terceira vez da CooperRita, Carlos 
Henrique Moreira Carvalho conta que a cooperativa con-
templa 27 municípios da região, num total de 1.008 coo-
perados e gera 302 empregos diretos, com uma produção 
de 130 mil litros de leite por dia.

Diante desses números, não há como contestar a impor-
tância da cooperativa para a cidade e a região. “A Cooper-
Rita está presente na vida social e induz o crescimento 
agropecuário. A cooperativa facilita o acesso a capacita-
ção tecnológica e ao mercado para o produtor”, observa. 
Além do leite, a cooperativa envolve também os produto-
res de café da região.

Para o Diretor, um dos desafios do cooperativismo é a 
qualificação. “Para que possamos enfrentar a concorrên-
cia, em especial, a das multinacionais, é importante ter 
gestão e pessoas cada vez mais qualificadas e estamos 
construindo esse caminho”, comenta. 

A CooperRita produz 28 produtos, como café, doce de 
leite, iogurtes, bebidas lácteas, manteiga, queijos, requei-
jão, leite pasteurizado e UHT, que são comercializados em 

dezenas de municípios mineiros e grande São Paulo e in-
terior do Estado. A cooperativa também possui oito lojas 
agropecuárias, duas lanchonetes, um posto de Combus-
tível e uma fábrica de ração que atende as necessidades 
dos cooperados. 

E falar de leite e seus derivados é falar de sabor.  Jucileia Ma-
ria Lisboa de Mendonça esposa do cooperado de leite da Co-
operRita, Francisco Mendonça, sugere uma receita de arroz 
doce, muito famoso entre familiares e amigos. “Eu faço essa 
receita quase toda semana. Tem visita que come e diz que 
vai voltar no dia seguinte para comer mais”, conta.

Confira a receita:

ARROZ DOCE CREMOSO

Você vai precisar de

• 2 litros de leite CooperRita
• 2 copos americanos de arroz
• 1 caixinha ou latinha de leite condensado

Modo de fazer

• Colocar o leite e o arroz juntos no fogo baixo

• A dona Jucileia faz a receita apenas no fogão à lenha. 
Assim, o tempo de cozimento é diferente do fogão 
convencional.

• Cozinhar de 3 horas a 3 h30

• Quando o caldo está grosso, adicionar o leite con-
densado, mexer um pouco e já está pronto. Pode-se 
comer quente ou esperar

Santa Rita do Sapucaí: tecnologia e 
cooperativismo com cheirinho de leite e café

CARLOS HENRIQUE MOREIRA CARVALHO 
DIRETOR PRESIDENTE COOPERRITA
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2020,  UM ANO 
PARA ESPECIALIDADES
O leite é a nossa vida há mais de 30 
anos. Nosso time de engenheiros de 
alimentos e especialistas da área láctea 
conhece profundamente o dia-a-dia 
das indústria de laticínios,  trazendo 
soluções inovadoras para cada projeto. 

Lado a lado com cada cliente, 
nosso objetivo é fazer do seu 
produto uma Especialidade. 

Qual solução você precisa hoje? 
Fale conosco.

Sistemas estabilizantes e emulsificantes - Agentes de sabor, cor e redução de sódio

Enzimas - Fermentos e culturas - Conservação - Testes para o leite - Vitaminas

marketing@globalfood.com.br

End: Rua Alberto Sampaio, 45 - 
Vila Santa Catarina - São Paulo - SP - 04373-030

Tel: (11) 5564-1100

www.globalfood.com.br


