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Torquato Espinoso Gimenes

CONSELHO FISCAL EFETIVO:
     Sara Bueno Pinheiro
     Adauto Lopes Corrêa
     Eraldo Nascimento Macedo Lima

SUPLENTES:
     Leandro Faria Pereira
     João Paulo Terra
     Maurilio Macedo Lima

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente

     Leonardo Cunha Monteiro
Diretor Vice-Presidente

     João Batista de Souza

Dr. Pedro Scarpi - OCB/ES 
é eleito membro da nova 
Diretoria da OCB Nacional 

Em Assembleia Geral Ordiná-
ria da OCB Nacional, realizada 
no dia 20 de maio, de maneira 
virtual, o presidente do Sistema 
OCB/ES, Dr. Pedro Scarpi Me-
lhorim, foi eleito como membro 
suplente da nova Diretoria da 
unidade nacional da OCB, como 
representante do Sudeste. A 
AGO 2020 contou com a parti-
cipação de 26 (vinte e seis) Uni-
dades Estaduais.

 “A indicação e aprovação de meu nome para compor a Di-
retoria da OCB e do SESCOOP Nacional, entendo ser um reco-
nhecimento ao Sistema OCB/ES, pelos resultados e inovações 
que nossa Unidade Estadual tem proporcionado ao Cooperati-
vismo Brasileiro, e também, pelo destaque nacional de muitas 
de nossas Cooperativas. Representarei em Brasília todo o Co-
operativismo Capixaba”, ressalta o presidente Dr. Pedro Scarpi 
Melhorim.

Parabenizamos ao Dr. Pedro pela sua indicação que é fruto 
do seu trabalho e da determinação de fazer o cooperativismo 
capixaba cada vez mais forte e autêntico.
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SERVIÇO DE CONTROLE LEITEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2020

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

Controle Leiteiro
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TORTA DE FRANGO

INGREDIENTES:

Massa:
•3 ovos 
•1 xícara (chá) de óleo
•2 xícaras (chá) de farinha de trigo
•1 xícara de queijo parmesão Selita ralado
•2 xícaras (chá) de leite Selita
•1 colher (sopa) de fermento
•1 pitada de sal.

Recheio:
•1 kg de peito de frango cozido e des&ado 
•2 colheres (sopa) de azeite
•½ talo de alho-poró cortado em rodelas 
•½ cebola picada
•1 copo (200ml) de polpa de tomate 
•½ xícara (chá) de ervilhas
•2 colheres (sopa) de azeitonas picadinhas
•1 colher de salsinha picadinha
•1 copo de requeijão Selita cremoso 
•sal e pimenta a gosto

MODO DE FAZER:

Massa:
Bater todos os ingredientes no liquidi-

&cador, acrescentando por último o fer-
mento em pó.

Recheio:
Em uma panela colocar o azeite, refo-

gar a cebola e o alho poró. Acrescentar o 
frango, temperar, colocar a ervilha, salsi-
nha, azeitona e a polpa de tomate. Mis-
turar bem. Finalizar acrescentando o re-
queijão.

Montagem:
Em um refratário untado e enfarinha-

do, coloque um pouco de massa, acres-
cente o recheio e cubra com o restante de 
massa. Leve ao forno médio, asse até que 
a massa esteja bem assada e dourada por 
cima



10 MAIO  2020 - BOLETIM SELITA

Registro



MAIO  2020 - BOLETIM SELITA 11

Registro

Senar Espírito Santo lança 
videoaulas online

Enquanto os treinamentos presenciais do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito 
Santo (Senar-ES) estão suspensos por causa da 
pandemia do Covid-19, a instituição lançou video-
aulas que podem ser assistidas pela internet. Os 
vídeos são gravados pelos instrutores credencia-
dos e estão disponíveis no canal do Youtube do 
Sistema Faes/Senar-ES.

A iniciativa vai levar mais conhecimento para as 
famílias rurais sobre as diversas atividades agro-

pecuárias do Espírito Santo, 
segurança no campo, culinária 
e artesanato.

“O Senar tem na educação 
o seu maior objetivo. Nestes 
tempos em que não podemos 
estar presencialmente com as 
famílias do meio rural, esta-
mos usando a tecnologia para 
chegar até elas, através de vi-
deoaulas com informações 
atuais e de qualidade. Acredi-
tamos também que assim po-
deremos alcançar um núme-
ro muito maior de pessoas”, 
explica a superintendente do 
Senar-ES, Letícia Toniato Si-
mões.

Também será possível re-
ceber atendimento técnico 
sobre os assuntos das video-
aulas. Os participantes podem 
enviar suas dúvidas para a 
equipe do Senar-ES no e-mail 
senartec@senar-es.org.br ou 
telefone (27) 3185-9229. 

“O Senar Espírito Santo 

Lamentamos o falecimento do cooperado Algeu 
Crisostomo de Vargas (21/09/1932 * 20/05/2020). Ele 
fez parte da família Selita desde 1962. À sua esposa, Eci 
da Silva Vargas, aos seus nove $lhos, Mário, Zeir, Edir, 
Elizete, Oriel, Carlos, Alcides, Ilda e Rui, aos seus 17 
netos e 6 bisnetos, desejamos força neste momento.

FALECIMENTO

está acompanhando os passos da modernidade. 
Com as videoaulas ajudamos a elevar o nível so-
cial, econômico e cultural das famílias rurais, com 
acesso ao conhecimento e orientações sólidas dos 
nossos instrutores”, disse o presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo 
(Faes), Júlio Rocha.

Para acompanhar as videoaulas, acesse: ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCqe8IATR-
rUnF8nFEnpi8ykA
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ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE LEITE SUL CAPIXABA   APIACÁ

CARLOS DE SOUZA SANTOS                        PRESIDENTE KENNEDY

LUCIENE SIQUEIRA BENVINDO                        ATILIO VIVACQUA

VALMIRA CORREA RAMOS                        PRESIDENTE KENNEDY

ELIZETE MARIA FERRI LORENCINI            VARGEM ALTA

ADENILDA MOTA DA SILVA                        PRESIDENTE KENNEDY

LATICÍNIOS BARRA LACTEOS LTDA       BARRA DE SÃO FRANCISCO

ANTONIO GIOVANELI MENEGARDO       RIO NOVO SUL

JULIO FONSECA COELHO DE MELO       ITAPEMIRIM

JULIETE GARCIA NETTO                        ALEGRE

RELAÇÃO DOS NOVOS ASSOCIADOS INCENTIVO À PRODUÇÃO

Durante o mês de MAIO de 2020 foram beneficiados 
com Incentivo à Produção 44 cooperados, no valor de 
R$ R$ 219.275,00. São empréstimos de até R$ 5.000,00 
para cooperados aplicarem na formação de capineira, 
canavial e pastagem.

MAIO DE 2020

No dia mundial do Meio Am-
biente criado pela Organiza-
ção das Nações unidas (ONU), 
no encontro conhecido como 
Conferência de Estocolmo em 
1972, foi estabelecido os prin-
cípios para orientar a política 
ambiental em todo o planeta. 
A data é comemorada no dia 
05 de junho. Isso só foi possível 
porque o meio ambiente era re-
legado a um 2º plano, tanto da 
parte das autoridades quanto 
pela sociedade e começou a se 
tornar importante e vital para 

Dia Mundial do Meio Ambiente

o crescimento sustentável do planeta.
Antes da ONU ordenar às regras necessárias 

para implantação do uso do solo, foram feitas 
diversas normativas pelo qual o crescimento de 
qualquer região fosse pautado pela sustentabili-
dade e apoio as ações do meio ambiente.

-
bém que os países construíssem uma estrutura 
legal e própria para administração e regularização 
das ações envolvendo o meio ambiente.

Na Selita, a preocupação com o meio ambiente 
é uma norma da empresa. Na indústria, através de 
protocolos e procedimentos normatizados para 
trabalhar em harmonia com o meio ambiente.

Já na propriedade dos nossos cooperados, 
eles procuram administrá-las com cuidado em 

relação ao meio ambiente, através de medidas 
simples mas importantes na relação ao manejo 
da atividade.

O Novo Parque Industrial que está sendo cons-
truído na Safra x Cachoeiro é um exemplo de uma 
indústria que em todas as suas etapas estará vol-
tada para ter um crescimento sustentável, no qual 
os processos estejam de acordo com as normati-
vas e o apoio ao meio ambiente.

Vale ressaltar que a Selita em parceria com a 
Tetra Pak realizará uma campanha para reutili-
zação das caixinhas de leite, podendo as mesmas 
serem transformadas em sacola de papel, caderno 
e telhado. Essa campanha estará estampada nas 
caixas de leite UHT, sendo que as pessoas poderão 
aderir à campanha.
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O Novo Parque Industrial, situado no Km 
410, na Safra, em Cachoeiro, começa a rece-
ber equipamentos para serem instalados na 
Nova Indústria. Nesse primeiro momento 
foram adquiridos tanques isotérmicos para 
estocagem de leite e soro de leite resfriados.

Segundo o presidente Leonardo Montei-
ro, esses equipamentos que começaram a 
chegar demonstram a nossa determinação 
em acelerar as obras da Nova Industria, e 
isso está sendo possível graças ao trabalho 
que vem sendo realizado e o apoio dos nos-
sos cooperados que entendem a importân-
cia de se ter o mais rápido possível a Nova 
Industria em operação.

Nova Indústria recebe equipamentos
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Deve-se lavar os tetos antes da or-
denha?

A boa preparação do úbere antes da orde-
nha visa estimular a descida do leite e reduzir 

tetos. Para atender ao segundo ponto, é ne-
cessário ordenhar tetos limpos e secos. A or-
denha de tetos limpos e secos contribui para 
reduzir novas infecções intramamárias e ga-
rantir a produção de leite de alta qualidade, 
com baixa contaminação microbiana. 

Os tetos devem ser lavados sempre que 
estiverem sujos de fezes, barro, ou outro 
material. Na lavagem dos tetos, deve-se usar 
uma quantidade mínima de água, e é neces-
sário secá-los cuidadosamente antes de se 
proceder à ordenha. Não se deve lavar todo o 
úbere, apenas os tetos. Se os tetos estiverem 
limpos, pode-se apenas imergi-los em solu-
ção desinfetante, esperar o tempo de contato 
recomendado e secá-los cuidadosamente, a 

-
minem o leite. A secagem deve ser feita com 
papel toalha descartável.

Deve-se fazer a desinfecção dos 
tetos antes da ordenha?

Resultados de pesquisa têm mostrado que 
a desinfecção dos tetos antes da ordenha, 

também conhecida como pre-dipping, é uma 
prática efetiva para:

• Reduzir novas infecções intramamárias 
por microrganismos

do ambiente.
• Reduzir a incidência de mastite clínica.
• Reduzir a contaminação microbiana do 

leite (ufc/mL).
Somente produtos recomendados para 

esse processo devem ser usados. Para ser 
efetiva, a maioria dos desinfetantes deve per-
manecer em contato com os tetos por 20 a 30 
segundos. Depois de desinfetados, os tetos 
devem ser cuidadosamente secos antes da or-

-
fetante contaminem o leite.

A desinfecção dos tetos antes da ordenha 
deve ser feita na seguinte ordem:

• Lavar os tetos apenas se estiverem muito 
sujos.

• Examinar os primeiros jatos de leite, utili-
zando-se a caneca de fundo escuro ou caneca 
telada.

•Fazer a desinfecção dos tetos por imersão.
• Esperar de 20 a 30 segundos, ou de acor-

do com a recomendação do fabricante.
• Secar completamente, utilizando-se pa-

pel toalha descartável.
• Iniciar a ordenha.
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Fertilização in Vitro – FIV 2020 
Foram iniciados, no dia 1º de maio, os trabalhos 

do projeto de Fertilização in Vitro – “FIV” 2020. O 
Programa de Melhoramento Genético do Rebanho 
Leiteiro da Selita é realizado em parceria com o 
SEBRAE/ES. Já são mais de 2 mil animais nasci-
dos desde o início do projeto, em 2017. As novi-
lhas que já pariram estão produzindo, em média, 
mais de 20Kg de leite por dia, o que representa até 
300% a mais do que o rebanho tradicional, con-

Animais que são frutos do projeto também es-
tão sendo preparados para receberem os embri-
ões, como as do cooperado Romildo da Silva Neto, 
de Presidente Kennedy. São animais diferenciados, 
puro sangue e com genética avançada, proporcio-
nando ao produtor uma agilidade na melhoria ge-
nética do rebanho.

“É um projeto de sucesso, estamos levando tec-
nologia para o cooperado, dando a ele a oportu-
nidade de melhorar seu plantel com qualidade e 
com um valor acessível. Aumentando a produção 
de leite da sua propriedade, consequentemente 
aumenta nossa captação. Nós ainda temos cerca 
de 300 prenhezes para serem contratadas à dis-
posição do associado que quiser”, destacou o ge-
rente de assistência ao cooperado Edino Rainha.

Para Abdo Gomes, assessor da diretoria e ges-
tor do projeto de pecuária de leite do Sebrae/
ES, visando sempre melhorar o projeto em 2020, 
foi disponibilizada 2 ou mais contratações. “Isso 
vai abrir a possiblidade para produtores que te-

prenhezes e que possam acelerar o processo de 
melhoria genética do seu rebanho. Outra novida-
de são as demandas de atendimento em grupo, 
agilizando todo o trabalho das empresas, e com 
o aumento do número dessas empresas a gente 
pode atender um número maior e mais rápido”, 
disse Abdo.

Nilton Alves da Silva, cooperado de Presidente 
Kennedy, acredita que, com o projeto, vai trazer 
mais qualidade genética para o seu rebanho de 
uma forma barata e mais rápida, fazendo aumen-
tar sua produção de leite.

Com a expectativa de aumentar o número de 
prenhezes em relação aos anos anteriores, a par-
ceria entre Selita e Sebrae/ES segue no caminho 
certo com os resultados já apresentados, que mos-
tram a qualidade dos animais nascidos e alguns já 
em produção.

Abaixo, seguem fotos do resultado do projeto 
desde o seu início, em 2017:

18

AIDE SAD JUNIORANDERSON DE ASSIS ALVES

ANGELO MARIO SANTOLINE - BEZERRAS DE 01 ANOROMILDO DA SILVA NETO - NOVILHAS DE 02 ANOS
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ANTONIO CARLOS DA MATA

ANTONIO LOPES

AUGUSTO MARCONCINE BERTOL

CARLAS RODRIGUES CABRAL DE BARROS LEAL

ANTONIO LONGATI BERCACO

ARGILANO TEIXEIRA DE ARAUJO

BELARMINO SANTOS PIEDADE

CELIO BREDA

DILSINEA ESPINOSO PAULUCIO NOVILHAS DE FIV DILSINEA ESPINOSO PAULUCIO
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EDMILSON DA SILVA ELÇA LAIBER DOS SANTOS

ELIAS ANTONIO MENEGUCI COELHO

JOAO DOMINGOS PETALIS

JACY DE MELO CARVALHO

JOAO LUIZ ABU DIOAN

JULIO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA MARCO ANTONIO DANIEL CORDEIRO

NILTON ALVES DA SILVA PAULO BESSI
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ANGELO MARIO SANTOLINE

FRANCISCO VANTIL

JODISMAR TEIXEIRA DA SILVA
PAULO FREITAS MOREIRA - INICIO 

DE TRABALHO FIV 2020

PAULO FREITAS MOREIRA

QUEROPE CUNHA DO NASCIMENTO

TARCILIO BACHIETE PERICLES BETTERO

AMARILDO LOPES  ALMEIDA

EDINO RAINHA
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