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Editorial

Leonardo Cunha Monteiro  - Presidente

No dia 22 de outubro de 2020, a Selita comple-
tará 82 anos! Mais uma vez, nos lembramos, or-
gulhosos, daqueles 25 pioneiros, que reunidos em 
Assembleia Geral, que contou com a presença do 
Secretário de Estado da Agricultura, Dr. Carlos Lin-
demberg, sob a liderança do Dr. Djalma Eloy Hees, 
em 1938, tomaram a decisão histórica e corajosa 
de criar a Cooperativa de Laticínios de Cachoeiro 
de Itapemirim (CLCI), atual Selita.

Ao mesmo tempo, somos levados a pensar na 
responsabilidade que temos com as gerações futu-

de uma empresa forte, bem estruturada e que con-
tinue completando aniversários, com muita saúde 
e prosperidade! Para conhecer um pouco mais da 
história da Selita, acesse o link: www.selita.coop.
br/empresa/historia.

Desde a criação da primeira Cooperativa, em 
1844, a experiência do trabalho conjunto e união 
das pessoas na busca de solução para seus proble-
mas comuns, tem contribuído para o desenvolvi-
mento social e econômico no mundo todo. E isso 
tem sido assim, por causa do respeito aos princí-
pios da Doutrina Cooperativista, que considera que 
as pessoas são mais importantes que o capital. O 
objetivo da organização cooperativista é transfor-
mar a sociedade, através da cooperação, da solida-
riedade e da ajuda mútua.

É com esse espírito, que a Selita vem se consoli-
dando, cada vez mais, à medida que o tempo passa, 
incentivando a participação dos cooperados, ofe-
recendo apoio nas suas atividades e, mais do que 
isso, investindo na capacitação, na organização e no 
desenvolvimento de novas oportunidades.

Nesse sentido, temos nos dedicado à realização 
de uma extensa programação de cursos e eventos, 

COOPERATIVISMO: CONHECIMENTO GERA OPORTUNIDADES

envolvendo os associados, os Comitês Educativos 
e o Comitê Feminino, com o objetivo de manter a 
motivação de todos e contribuir para a melhoria da 

produção, da produtividade e da qualidade do leite. 
-

moramento da nossa área de vendas, importante e 
-

comercial.
Outra ação importante que será realizado à me-

dida que as restrições a pandemia sejam liberadas, 
são os cursos de cooperativismo e gestão para os 

para eles, condições de serem ainda mais compe-
titivos, conhecendo e mostrando a importância do 
cooperativismo e de sua aplicação para o fortaleci-
mento dos cooperados e da cooperativa.

as atividades econômicas. Com a Pecuária de leite e 
a Indústria de Laticínios, não será diferente. Temos 
que estar preparados para trabalhar com as limita-
ções impostas pelo que está sendo chamado de o 
“novo normal”.

FELIZ ANIVERSÁRIO, SELITA!
82 ANOS - 22/10/2020 
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Torquato Espinoso Gimenes

CONSELHO FISCAL EFETIVO:
     Leandro Farias Pereira
     Ronaldo Cardoso Rosa
     Eraldo Nascimento Filho

SUPLENTES:
     Carlos Sergio Valani
     Gustavo Torres Ferreira
     Fioravante Cypriano

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente

     Leonardo Cunha Monteiro
Diretor Vice-Presidente

     João Batista de Souza

Conselho de Administração 
tem nova mudança

O cooperado de 
Afonso Claudio, Quero-
pe Cunha do Nascimen-
to, participou no dia 
10 de setembro da sua 
primeira reunião como 
conselheiro administra-
tivo efetivo. Querope era 
suplente do cooperado 
Rubens Moreira, de Pre-
sidente Kennedy, que 
deixa o conselho para 
disputar as eleições de 
2020 como candidato a 
prefeito da sua cidade. 

“É uma honra e 
também uma grande Luiz Paulo Canzian

responsabilidade assumir o lugar de um homem com a expe-
riência do Rubens Moreira. Farei o possível para atender as ex-
pectativas dos cooperados e o fortalecimento do cooperativis-
mo. Entro para somar e ajudar a cooperativa nesse momento 
novo com a construção da nova indústria”, destacou Querope. 

Tiragem: 1.850 exemplares

• Plano de Saúde Unimed - (Corretor Marcelo Ma-
thias (28) 98803-6030);

• Plano Odontológico Uniodonto;
• Seguro de Vida;
• Plano de Previdência Privada: no valor de R$ 66,38, 

sendo que 50% do valor será pago pela Cooperativa;
• Desconto de 10% no Posto de Vendas (anexo Selita);
• Adiantamento de 70% da média de produção dos 

últimos 06 meses no Cartão Comprocard, credenciado 
em várias casas comerciais do Estado, como supermer-
cados, farmácias humanas e veterinárias e postos de 
combustíveis;

• Transporte de leite a granel gratuito;
• Participação nas exposições agropecuárias forne-

cendo gratuitamente equipamentos para torneios lei-
teiros e premiações aos vencedores;

-
zes, no valor máximo de R$ 5.000,00.



5SETEMBRO 2020 - BOLETIM SELITA

Robertson Valladão de Azeredo

Engenheiro Agrônomo
Secretário Municipal de Agricultura e Interior de Cachoeiro de Itapemirim

PROCEDIMENTO PARA COLETA DE AMOSTRA PARA 
CULTURA MICROBIOLÓGICA E ANTIBIOGRAMA

A Cultura Microbiológica consiste em um procedimento 
-

crogranismo patogênico em uma amostra de leite, através da 
semeadura da amostra em um meio de cultura apropriado e 
o seu cultivo) enquanto o Antibiograma consiste na avaliação 

A utilização de antibióticos sem o devido conhecimento do 
patógeno e a sua sensibilidade à droga, pode ter como conse-
quência, elevados prejuízos para o produtor: desde o insuces-
so no controle da doença, a contaminação de outros amimais 
do rebanho, problemas de toxicidade e até, a perda do animal.  
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SERVIÇO DE CONTROLE LEITEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2020

ACPGLES - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE ES

Controle Leiteiro
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Selita, novamente a mais lembrada
A cooperativa Selita, pelo 

8º ano consecutivo ,é a marca 
mais lembrada na pesquisa 
IBOPE, para a TV Vitória, com 
percentual de 47% na cate-
goria leite e 32% na categoria 
queijo. A segunda colocada no 
leite obteve 7%. Essa pesquisa 
tem uma característica dife-
renciada porque é realizada na 
casa dos entrevistados, e isso 
proporciona um maior envol-
vimento das pessoas com os 
pesquisadores.

Esses números ressaltam 
mais uma vez que estamos no 

Campanha do Gado para Santa Casa de Cachoeiro

A Santa Casa de Cachoeiro está fazendo uma 
campanha para angariar animais para engorda na 
sua propriedade rural, localizada no Monte Libano 
– Cachoeiro.

A propriedade da Santa Casa tem capacidade de 
manter de 150 a 200 cabeças de gado em regime 
extensivo para abastecimento de carne do hospi-
tal. Os abates são feitos pela Cofril. Além disso, são 

caminho correto em nossas ações, procurando 
sempre posicionar a marca Selita como uma coo-
perativa que produz, há 82 anos, alimentos saudá-

Segundo o presidente Leonardo Monteiro, es-
ses números que estamos conseguindo alcançar 
em várias pesquisas, sempre em 1º lugar, demons-

tra que a cooperativa tem sempre se preocupado 
em produzir diariamente alimentos que fazem a 
diferença na mesa dos consumidores. E é impor-
tante agradecer os nossos consumidores pela con-

Estamos mais uma vez todos de parabéns, coo-
perados, parceiros e colaboradores.

produzidos na propriedade verduras 
e ovos.

O consumo mensal de proteína 
animal (carne) da instituição é de 12 
cabeças por mês, sendo 144 por ano.

A Santa Casa é uma instituição que 
atende a todo o Sul do Estado e pos-
sui o maior centro de hemodiálise do 
Estado, realizando cerca de 10 mil ci-
rurgias por ano, interna mais de 12,5 
mil pessoas por ano.

Por tudo isso estamos juntos nes-
sa campanha de doação de animais 
para engorda, que o cooperado pode 
ajudar fazendo a sua doação.

Participe e seja um colaborador desse hospital, 
que tanto tem feito para todos os capixabas do Sul 
do Estado.

Mais informações: Valter Calabrez (28) 99885-
0257; Sergio Mariano email sergiomariano@san-
tacasacachoeiro.org.br (028) 99985-2366; Sirlene 
Mota email sirlenemota-provita@santacasacacho-
eiro.org.br  (28) 2101-2110.
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O produtor de leite sabe que a batalha aconte-
ce da porteira para dentro, com a luta para baixar 
os custos de produção, aumentar a produtividade, 

-
gula o preço de venda do leite é o mercado. Apesar 
do aumento dos custos, um ano bem atípico e de 
forte retração da economia, a cadeia produtiva do 
leite tem registrado um bom desempenho, com 
melhoria de ganhos em todos os elos.

Para o cooperado de Vargem Alta, Elias da Cos-
ta de Oliveira, que vem trabalhando para ganhar 
essa luta em sua propriedade e aproveitar o bom 
momento, foi preciso fazer um levantamento e 
estudar seus custos, conhecer bem a proprieda-

produção de 1.500 litros/dia com aproximada-
mente 70 vacas em lactação. “Comecei a minha 
produção incentivado por um amigo. Eu já tinha 
a propriedade, ele me ofereceu uma vaca, e assim 
tudo começou”, disse Elias contando um pouco da 
sua história. 

Elias da Costa de Oliveira e seu gerente Paulo Ander-

son Silva Santos.

Aumentar a produção de leite, 
esse é o foco

Para o cooperado é fundamental o produtor es-
tar atento ao que o mercado está oferecendo em 
termos de tecnologia e inovação para ganho de 

animais. Um dos investimentos frequentes na pro-
priedade é o melhoramento genético através da 
transferência de embrião.

Participante do Programa de Melhoramento 
Genético do Rebanho da Selita (FIV), parceria en-
tre o Sebrae/ES e a Selita, Elias acredita que o FIV 
é a maneira mais rápida de se conseguir melhorar 
a quantidade e a qualidade da produção com ani-
mais de alta performance. “São animais que além 
de toda a sua aptidão para alta produção, também 
são bonitos e transmitem a sua qualidade pela sua 

Aproveitando os bons resultados do mercado 
de leite, o objetivo do cooperado é atingir uma 
produção de 4 a 5 mil litros de leite/dia, com apro-

e investindo em tecnologia para redução de cus-
tos, como na construção de um biodigestor para 
produção de energia e fertilizante, reduzindo o 
impacto da pecuária ao meio ambiente. 
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FIV - Exame de DNA confirma 
qualidade genética

A técnica de 
fertilização in 
vitro (FIV) na 
reprodução de 
bovinos leitei-
ros é o caminho 
mais curto para 
o melhoramen-
to genético, 
podendo ser 
abreviado em 
pelo menos três 
gerações e per-
mite aumento 
mais rápido na 
produção e na 
qualidade do 
leite. 

Para garantir 
que as bezerras 
nascidas em 
2020 tenham a 
qualidade ge-
nética exigida 
pelo programa 
FIV de melhora-
mento genético 
do rebanho da 
Selita, realiza-
do em parceria 
com o Sebrae/
ES, veterinários 
então realizan-
do a coleta de 

material para análise desses animais e avaliando 
o manejado adotado na criação das bezerras.

De acordo com Abdo Gomes, assessor da di-
retoria e gestor do projeto de pecuária de leite 
do Sebrae/ES, esse processo é muito importante 

-
tratado. “O Sebrae/ES tem uma atenção muito 
especial com serviço que ele disponibiliza, é uma 
etapa do nosso controle interno sobre o serviço 
que as empresas credenciadas estão prestando. 
Muitas informações não manejadas no processo 

a inserção correta dessas informações no relató-
rio, nós fazemos essa conferência no campo”, dis-

se Abdo.
“ T e m o s 

expectativa 
que seja con-

-
se exame o 
que a gente já 
vê no fenóti-
po das bezer-
ras. Sabemos 
que o traba-
lho da Selita, 
do Sebrae/ES 
e das empre-
sas parceiras 
é sério e isso 
aumenta nos-

destacou Fio-
ravante Cy-
priano Neto, 
cooperado de 
Cachoeiro de 
Itapemirim.

Para o 
médico ve-
terinário e 
gerente de 
negócios em-
briões da 
ABS Pecplan, 
Pedro Ivo 
Henriques, o 
que foi suge-

rido no início do projeto em 2017 está sendo en-
contrado no campo. “Estamos vendo a diferença 
dessas bezerras quando compradas com animais 
de inseminação ou de cruzamento natural com 

-
dade delas e a comprovação do que foi proposto”, 
ressaltou Pedro.

-
-

ção da genética aplicada no rebanho no trabalho 
feito pelas empresas contratas, mostrando a ga-
rantia do serviço prestado pela Selita e Sebrae/

-
cia ao cooperado da Selita. 
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Os Avanços da Pecuária Leiteira

A Prefeitura Municipal de Itapemirim através 
da Secretaria de Agricultura vem inovando cada 
dia mais com seus projetos para a agricultura. 
No ano de 2019 foi idealizado e dado inicio a um 
novo projeto para alavancar ainda mais a pecu-
ária do município que é o Projeto de Doação de 
Novilhas Embrionadas sexado de fêmea contendo 
gene A2A2 (proteína do leite B-caseína A2A2).

Em conversa com o Secretario de Agricultu-
ra, senhor Luciano Henriques nos informou que 
o projeto iniciou no mês de novembro de 2019, 
atendendo a todos os produtores de leite que es-
tavam na atividade 2 meses antes do inicio do pro-
jeto, totalizando 333 produtores de Itapemirim. 
Números muito expressivos que tende a aumen-
tar a produção de leite de Itapemirim. Em 2014 
iniciou o projeto de Entrega de Ração Balanceada 
fazendo com que a produção leiteira do município 
alcançasse quase 100% em referência ao ano an-
terior e mostrando crescimento nos anos seguin-
tes. Dessa forma o município de Itapemirim quer 
aumentar ainda mais a produção com as Novilhas 
doadas aos produtores.

Todas as novilhas doadas são registradas na 
Associação Brasileira dos Criadores de Girolando 
e seus embriões sexado de fêmea são resultados 
do acasalamento de vacas PO Gir Leiteiro com 
touros PO Holandês com boas conformações ge-
néticas. As doadoras utilizadas no projeto têm 
lactação acima de 5.000 kg de leite no seu genó-
tipo A2A2. Na seleção dos touros foi exigido ca-
racterísticas com prioridade em relação a saúde, 
produção, tipo e o gene A2A2. Touros esses de 
destaque no mercado.

Quando falamos em números e renda, com a 

doação das Novilhas embrionadas, 
num futuro próximo, estima-se um 
aumento anual de mais de 1.000.000 
(um milhão) litro de leite. E, após 
conclusão do projeto e os resultados 
alcançados, com os futuros embriões 
também em produção, o município 
deseja alcançar um aumento de mais 
de 4.000.000 (quatro milhões) litros 
de leite no ano, apenas com estes 
animais. Enfatizamos que este proje-
to é bom pra todos: Mais produção, 
mais leite, mais renda para os produ-
tores, mais captação de leite para a 
cooperativa, mais arrecadação para 
o município e, principalmente incen-
tivar, fomentar a pecuária leiteira de 

Itapemirim, relata o médico veterinário Romulo 
Sobrosa.

Em dezembro de 2019 foi realizada a primeira 
etapa do sorteio das novilhas contemplando, den-
tre tantos, os cooperados senhor Joás Scherrer 
(Independência), e Elizeu Coutinho (Piabanha).

“Esse é um incentivo muito bom para os produ-
tores, eu estou muito satisfeito e feliz com o resul-
tado da quantidade do leite.” - cooperado da Selita 
Elizeu Coutinho

“Seria muito complicado pra gente adquirir um 
animal com essa qualidade por causa do valor, e 
pra gente esse projeto é um incentivo e uma gran-
de ajuda para aumentar nossa produção de leite.” 
– cooperado da Selita Joas da Silva Souza.

Os produtores de Itapemirim compreendem a 
grandeza do projeto. A administração de Itapemi-
rim acredita nesse desenvolvimento. Sabemos da 

-
riques.

Prefeitura Municipal de Itapemirim
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Obras Nova Indústria
As obras de construção do 

novo parque industrial da Selita, 
na BR 101, KM 410, na Safra, em 
Cachoeiro, está em ritmo bastan-
te acelerado, e um dos destaques 
é a estrada que vai ligar a BR 101 
até o Parque Industrial, cerca de 
1.800m, dentro do terreno da 
cooperativa. Outro destaque é a 
construção da caldeira que já foi 

-
lógica, vai permitir funcionar sem 
precisar de cobertura contra sol e 
chuva.

O piso do galpão da unidade de 
UHT já está todo concretado, e os 
silos já começaram a ser erguidos, 

estão em andamento, para que no 
início de 2021, o novo Parque In-
dustrial dê início  às operações.

A expectativa é grande com a 
Nova Indústria, que será mais mo-
derna, sustentável e com equipa-
mentos com tecnologia de ponta; 
isso vai nos tornar mais compe-
titivos, economizando custos, au-
mentando a nossa produtividade 
e, com isso, ganha a Selita, os con-
sumidores e os nossos coopera-
dos. Estamos chegando!
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Comitê Central visita a Nova Indústria
Antecipando a 

reunião mensal do 
Comitê Central, foi 
organizada uma vi-
sita às futuras ins-
talações da nova 
indústria da Selita. 
O comitê é formado 
pelos coordenadores 
regionais e desen-
volve um importante 
papel para a partici-
pação dos cooperados no dia a dia da cooperativa 
e fortalecimento do cooperativismo em suas res-
pectivas regiões. 

Durante a visita, guiada pelo presidente Leo-
nardo Monteiro e pelo vice-presidente João Ba-
tista de Souza, os cooperados puderam conferir 
como anda o cronograma das obras e a instalação 
dos primeiros equipamentos.

Para o cooperado Nelcei Moraes Coqui, de Pre-
sidente Kennedy, a obra vai melhorar muito o pre-
ço do leite para a remuneração do produtor e dis-
se ainda que a Selita já é uma grande cooperativa 

“A gente espera que com essa nova indústria, 
com a redução dos custos, melhore o preço pago 
no nosso produto. É mais renda pra gente continu-
ar a produzir leite e aumentar a nossa produção”, 
destacou o cooperado Marcelo Lima Qualhano, de 
Jerônimo Monteiro.

EZILMAR HENRIQUES CALHEIRA  PRESIDENTE KENNEDY

VALDECI MARINATO PINTO  ICONHA

GIOVANNY TRAVEZANI PINTO ICONHA

ANDRESSA VALDO MAITAN CACHOEIRO ITAPEMIRIM

SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES MUNIZ FREIRE

JOÃO VICTOR BRAGA FERNANDES ATILIO VIVACQUA

JOÃO DA SILVA PEDRO PRESIDENTE KENNEDY

OCIMAR JORGE ALMEIDA SANTOS ITAPEMIRIM

LUAN CALDEIRA BRITO CACHOEIRO ITAPEMIRIM

CLAUDIO ALESSANDRO RANGEL DE SOUZA MUQUI

LUIS CLAUDIO MARTINI LIMA CACHOEIRO ITAPEMIRIM

JEAN CARLOS CARLINI DE ALMEIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO

JAMILA MARTINS MIRANDA DE ALMEIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO

BEATRIZ LOPES CARDOSO MARTINS BARRA DE SÃO FRANCISCO

GUSTAVO LEITE LOPES CACHOEIRO ITAPEMIRIM

EDALMO DE ASSIS AGUIA  BRANCA

JOSÉ NAZARÉ AGUIA BRANCA

DELAMAR TEIXEIRA DA SILVA PRESIDENTE KENNEDY

RELAÇÃO DOS NOVOS ASSOCIADOS INCENTIVO À PRODUÇÃO

Durante o mês de SETEMBRO de 2020 foram be-
neficiados com Incentivo à Produção 52 coopera-
dos, no valor de R$ 262.276,00. São empréstimos 
de até R$ 5.000,00 para cooperados aplicarem na 
formação de capineira, canavial e pastagem.

SETEMBRO DE 2020

O presidente da Selita, Leonardo Monteiro, res-
saltou que a indústria é fruto da união de todos os 
cooperados e que esse movimento ajuda a forta-
lecer o cooperativismo e construir uma nova his-
tória para a Selita e para os seus cooperados. “É 
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Para alcançar alta performance na pro-
dução leiteira, logo se imagina uma gran-
de propriedade, um alto investimento em 
estrutura e que só é possível para grandes 
produtores. Mas com a dedicação, ino-
vação, organização e planejamento, esse 
conceito está mudando. Pequenas pro-
priedades podem sim trazer resultados 
satisfatórios. 

É em uma pequena propriedade no mu-
nicípio de Marataízes que nós vemos esse 
processo acontecer. Com aproximadamen-
te meio alqueire, o cooperado da Selita, 
Oneci da Silva Marvila, consegue fazer o 
aproveitamento máximo da sua proprie-
dade.

O cooperado conta com um rebanho de 
17 vacas de boa performance produtiva 

-
duzem mais de 280 litros/dia.  Com uma 
área menor e sem espaço para criação de 
animais a pasto, o foco é na produção de 
leite, usando os bezerros como moeda de 
troca na aquisição de novas vacas que te-
nham características de alto desempenho. 
A plantação de capim é no sistema irriga-

Produtividade eficiente

do o que garante alimentação de qualidades duas vezes 
ao dia, mesmo no tempo de seca. 

“Minha renda hoje é somente o que vem do leite, por 
isso tenho que fazer um bom trabalho. Não tem segredo, 
é trabalhar e fazer bem feito que o resultado vem, propor-
cionamos o maior conforto possível e uma alimentação 
rica para a saúde das vacas, estamos felizes com o resul-
tado que estamos tendo”, destacou Oneci. 

Adila Bege 
Gonçalves, co-
operada desde 
1998, faleceu no 
dia 4 de setem-
bro. Nossos vo-
tos de pesar aos 
%lhos, genros, 
noras, netos e 
bisnetos.

FALECIMENTOS

Lamentamos o faleci-
mento do cooperado Juarez 
Pires da Silva, conhecido por 
Juarez Garcia, de ponte do 
Laje - Muniz Freire, que fale-
ceu no dia 05/09/2020. Nos-
sos votos de pesar à esposa, 
Dona Denildes Batista da 
Silva, aos 14 %lhos, 37 netos 
e 14 bisnetos.
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O curso para novos cooperados, que estavam 
suspensos devido à pandemia do novo coronaví-
rus, voltou a ser realizado. Cerca de 20 novos coo-
perados estiveram presentes no dia 17 de setem-
bro, na sede da cooperativa, para o encontro que 
foi conduzido pelo vice-presidente João Batista 
de Souza, pelo chefe de assistência ao cooperado  
Darlan Debona e Lígia Caetano de Azeredo, do la-

Curso para novos cooperados
boratório Físico 
Químico e Mi-
crobiológico. 

De acordo 
com Lígia, é im-
portante que os 
novos coope-
rados saibam 
que na hora da 
coleta do leite 
obedeçam aos 
padrões de qua-
lidade, para ter 

Vende-se

Novilhas Girolando Amojando. Localidade Rancho Serra Danta – Alegre – 
ES. Contato: Gustavo Torres Ferreira - (28)99969-6426.

Vendo ou troco carroça especial com arreata completa. Seminova. Valor R$ 
4.000,00, aceito animal na troca - Muqui-ES. Contato: João Batista Ribeiro Rodri-
gues – (28) 99945-4973.

CLASSIFICADOS

Uma propriedade agrícola com 32 al-
queires, formada de brachiaria, com 02 cur-
rais, 02 casas, 01 ordenha com 4 conjuntos, 
01 tanque de expansão com capacidade de 
1.000 litros, capineira irrigada, canavial, cer-
cas novas com estacas de eucalipto, várias 
nascentes com água, lagoa, localizada a 23 
Km do centro de Cachoeiro de Itapemirim-
-ES, no município de Atílio Vivácqua-ES, 
próximo à empresa Cofril, na estrada da 
S.M.H Mármores e Granitos. Contato: Fa-
bio Duarte Lustoza - 99963-7280

Vendo 1 tanque de expansão da marca Pentec, com capacidade de resfriamen-
to para 1000 litros, em ótimo estado. Contato: Mauricio de Melo Carvalho - (28) 
98100-7626.

que atenda às exigências dos consumidores. Além 
disso, quanto melhor for a qualidade do leite en-
viado à cooperativa, mais os produtores ganham 
com isso.

Para o cooperado Paulo Dalvi, de Atílio Vivac-
qua, a assistência dada pela cooperativa fortalece 
o cooperativismo e incentiva o produtor a conti-
nuar a produzir. “Acho que estamos no caminho 
certo, agora, com a nova sede se preparando para 

-
cipar das coisas junto comigo justamente prepa-
rando ela para esse futuro, pra gente crescer junto 
com a Selita”, destacou Paulo.

Após o curso, acompanhados pelo vice-presi-
dente da Selita, João Batista de Souza, os coopera-
dos foram visitar o canteiro de obras da nova indús-
tria e puderam conferir de perto a concretagem do 
piso do galpão de leite UHT, instalação dos silos de 
armazenagem de leite e outras frentes de obras.
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Núcleo Feminino retoma suas atividades

Devido à pandemia do novo coronavírus, as reu-
niões do Núcleo Feminino da Selita estavam sus-
pensas. O retorno das atividades aconteceu no dia 
24 de setembro, na sede da cooperativa.

Elas também participaram do Encontro Nacio-
nal das Mulheres Cooperativistas que foi transmiti-

 Exposul Rural - Gastronomia
Fazendo parte da Exposul Rural 2020, que não 

foi realizada este ano em sua forma tradicional e já 
consagrada como o maior evento de Agronegócio 
Capixaba, por conta da pandemia, aconteceu nos 
dias 29 de setembro a 1 de outubro a Exposul Ru-
ral – Gastronomia.

O evento foi realizado no Shopping Sul, com 
participação de vários chefes de cozinha, e 2 chefes 
de cozinha internacional, um dos Estados Unidos 
e outro da Argentina, o evento contou com a pre-
sença de visitantes credenciados e participação 
pela internet. Foram preparadas diversas receitas, 
algumas tradicionais como moqueca capixaba e 
outras inovadoras utilizando ingredientes da agri-
cultura capixaba, e a Selita, com seus produtos, foi 
parceira em diversas dessas receitas. Além da par-
te gastronômica houve também programação téc-
nica, com dicas sobre linhas de crédito para micro 
e pequenas empresas, palestras sobre tendências 
do mercado de produtos do agronegócio.

Por causa da pandemia o número de pessoas 
foi restrito.

O evento é realizado pelo sindicato Rural e a 
prefeitura de Cachoeiro e conta com o apoio de di-
versas empresas e entidades como Selita, Sicoob 
Sul, Senar e Sebrae.

Segundo Wesley Mendes, presidente do Sindi-
cato Rural de Cachoeiro, devido à pandemia não 

foi realizada a Exposul em abril como estava pro-
gramado. “Nos reinventamos fazendo o evento 
por etapas. Em julho foi feito o Seminário Com-
postBar, voltado para o setor leiteiro. Agora foi 
a vez da gastronomia que leva o produto rural à 

a Exposul raízes”, disse Wesley.

do pela internet nos dias 29 e 30 de setembro, que 
tratou dos temas sobre superação e resiliência, su-

as perspectivas para o agronegócio no cenário po-
lítico e econômico, para quase 10 mil mulheres que 
atuam em mais de 200 cooperativas do Brasil.

“Fomos chamadas para a responsabilidade, para 
o comprometimento com a cooperativa. Através 
dessas palestras, somos um elo no processo do diá-
logo com a diretoria. Precisamos cada vez mais en-
tender e promover a força do cooperativismo, au-
mentar os canais de promoção do cooperativismo”, 
disse a coordenadora do núcleo feminino da Selita, 
Catarina Vasques. A coordenadora ressaltou ainda 
que estão programando um curso para as mulheres 
no mês de novembro e convida a todas: coopera-

-
ciparem das reuniões.
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Aniversários

Gildo das Neves Silva comemorou 
50 anos no dia 20 de setembro. Ele é co-
operado desde 2015, em Itapemirim.

Nossas felicitações a Gabriel Jorge 
Moreira, que completou 6 anos no dia 
24 de outubro. Ele é %lho do cooperado 
Alípio de Souza Moreira e Juliana do 
Carmo Moreira. 

Capital social

Foi realizada a entrega do capital social ao cooperado An-
tônio Jose Rigoni, de Iconha, pela conselheira administrativa 
dona Marli Amaro Pinheiro e o Darlan Debona, chefe de as-
sistência ao cooperado.

Um exemplo de determinação e 
amor pelo que faz

O senhor Hilario Cec-
con, no alto dos seus 91 
anos e em plena atividade, é 
um exemplo de cooperado, 
que faz suas atividades com 
amor e dedicação. No regis-
tro, ao lado do seu neto Hi-
larinho Ceccon, passando 
as experiências do trabalho 
na pecuária de leite. Belo 
exemplo para as gerações 
futuras.

Visita Indústria

No registro, o presidente Leonardo Monteiro e o vice-pre-
sidente João Batista, apresentando ao ex-cooperado, Marcos 
Vereza, as obras do Novo Parque Industrial.

Formatura

Nosso gerente 
comercial Eclezio 
Bragança se formou 
em Bacharelado de 
Administração, na 
Faculdade UNO-
PAR. Parabéns pela 
conquista.

Nascimento

Registro do cooperado Francisco 
Bastos Guimarães, de Águas Claras – 
Piaçu em Muniz Freire, sua vaca pariu 
gêmeas.
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Só o cooperativismo representa 
segurança, no longo prazo

Apesar da aparente tranquilidade do mercado e 
a existência de muitas possibilidades de comercia-
lização do leite, é oportuno falar que a tempestade 
pode chegar, a qualquer momento e você precisa 

que você se mantenha o mais possível, unido à sua 
Cooperativa. 

Não se deixe enganar! Aqueles que tentam te 
afastar da Cooperativa, não estão preocupados com 
você ou com o seu futuro. Estão pensando neles 
mesmos e com o imediatismo. Por isso, trabalhe 
pelo fortalecimento do Cooperativismo. Participe, 
contribua para corrigir eventuais falhas que pos-
sam existir, e avalie com cuidado, quando alguém 
se aproximar de você para afastá-lo da Cooperativa.

Cooperativismo: Você participa, todos ga-
nham – Exemplo Bonito!

Olha que exemplo 
bonito, trazido pelo co-
operado Paulo César 
Machado: O documen-
to (acervo particular) 
da foto ao lado, data de 
1939, e é uma comuni-
cação da diretoria da 
Selita, ao Sr. Abelardo 
Ferreira Machado (sócio 
fundador) de que a Coo-
perativa havia deposita-

do em sua Conta Corrente, a quantia de 10 Contos 
de Réis, como restituição de um empréstimo que 
ele e outros haviam feito à Cooperativa para ajudar 
na inauguração.

Naturalmente, depois de 1 ano de funcionamen-
to, a Cooperativa estava ampliando suas instalações 
e precisava de capital para isso. Então, os próprios 

você não acha? É pra ter orgulho ou não? Claro que 
sim! Agora imagine, que a quantia citada (10 Con-
tos de Réis), naquela época, era equivalente em va-
lor, a 14 Kg de ouro! Vale lembrar ainda, que o Sr. 
Abelardo Ferreira Machado Júnior (Abelardim), pai 
do cooperado Paulo César, foi Presidente da Selita 
em duas oportunidades: De 1957 a 1962 e de 1987 
a 1988.

O Cooperativismo é assim, feito de gente sim-
ples, mas que pensa no futuro, e sonha com mais 

aqueles homens investiram tanto na Selita! Mais 
recentemente, já nos anos 90, muitos cooperados 

-
nua crescendo, com saúde e força.

CURSOS DE EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA
Com o objetivo de manter o cooperado próximo 

da Cooperativa e formar novos líderes e aumentar a 
participação, a Selita vai retomar, em breve, a reali-
zação de Cursos e Eventos de Capacitação e Educa-
ção Cooperativista, especialmente, para os jovens. 
Para isso, os Comitês Educativos e o Núcleo Femini-
no já estão sendo mobilizados.

VARIAÇÃO SAZONAL DO PREÇO DO LEITE
-

ço do leite apresenta a tendência de manter um leve 
crescimento no primeiro semestre em todo o perí-
odo analisado. Já no segundo semestre, a situação 
é muito diferente. Note que em 2016 e 2017 houve 
uma queda brusca, a partir do mês de junho. Já em 
2018 e 2019, os preços subiram muito em JULHO e 
AGOSTO, para depois, caírem, novamente.

Esta análise é importante, porque em 2020, o 
comportamento do preço do leite está muito seme-
lhante, até o mês de julho, ao que aconteceu nos úl-
timos dois anos, alcançando valores inimagináveis, 
mesmo para os analistas mais otimistas. Entretan-
to, por prudência, vale observar que o histórico nos 
diz que é muito provável, que a partir de agosto, tal-
vez setembro, os preços voltem a recuar até alcan-
çarem o mesmo patamar do início do ano.

os seus investimentos com cautela, para evitar so-
bressaltos. Lembre-se que o mais importante na 
Pecuária de Leite, só planejamento das ações de 
médio e longo prazo vão garantir a estabilidade ne-
cessária para a manutenção da atividade.
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