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Editorial

Leonardo Cunha Monteiro  - Presidente

O ano de 2021 está apenas começando, 
mas já é possível fazermos algumas análi-
ses do que vem por aí. De um modo geral, 
as perspectivas são boas. Claro que depen-
demos do comportamento do clima e de 
uma série de outros fatores, que interfe-
rem diretamente, na produção de leite e no 
mercado. Enquanto de um lado, a produ-
ção é muito sensível ao clima e aos custos 
dos insumos, de outro lado, o consumo é 
fortemente influenciado pela disponibili-
dade de renda dos consumidores.

No segundo semestre de 2020, o pre-
ço do leite atingiu os níveis mais altos de 
todos os tempos (Em janeiro de 2021, o 
produtor recebeu – em média -  um preço 
42% maior que em janeiro de 2020. A ele-
vação do preço foi tanta, que ensejou o au-
mento das importações, as quais, por sua 
vez, também alcançaram níveis recordes 
(mesmo com o dólar muito alto, o leite im-
portado ficava mais barato para a indústria 
brasileira). Apesar disso, o produtor preci-
sa ficar atento, porque o preço do milho e 
da soja também está muito elevado, com-
prometendo os resultados (lucros) com a 
atividade.

Segundo dados do IBGE, o número de 
produtores de leite no Brasil sofreu uma 
redução de 12,9%, no período de 2006 a 
2017, o que significa que 175.000 produto-
res deixaram de produzir leite. Muitos de-
les, certamente, porque não resistiram ao 
aumento do custo de produção e deixaram 
a atividade.

Por isso, mais uma vez, deixo aqui esse 
alerta: Avalie os seus gastos e tome as de-
cisões que deve tomar, para não ter surpre-
sas mais adiante.

Em janeiro houve uma pequena redução 
no preço, (leite entregue em dezembro), 
provavelmente, devido ao anúncio pelo 
Governo, do fim do auxílio emergencial. No 
entanto, segundo a opinião de especialis-
tas, para os meses seguintes, é muito pos-
sível que os preços voltem a se recuperar, 
tendo em vista a perspectiva de redução na 
produção dos principais países exportado-
res de leite do mundo, o aumento do preço 
do petróleo (alguns dos maiores compra-
dores de leite no mundo, são produtores 
de petróleo) e, por último, outro fator que 
deve influenciar um possível aumento no 

ANO NOVO – ENTUSIASMO RENOVADO

preço do leite no nosso mercado, é a recu-
peração da atividade econômica, a partir 
da vacinação e das medidas preventivas.

Fique atento!

OBRAS DA PLANTA INDUSTRIAL
A partir do mês de dezembro de 2020, 

tomamos algumas decisões importantes 
para a condução do projeto da nova planta 
da Selita. Desde então, as obras ganharam 
muito em eficiência, e estão em um novo 
ritmo. De modo, que já podemos começar 
a programar, para breve, o início das ativi-
dades.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Marcamos a nossa Assembleia Geral Or-

dinária (Prestação de Contas), para o dia 
04 de março. A reunião será presencial, 
nas instalações da nova indústria, natural-
mente, tomando-se todas as medidas de 
prevenção recomendadas pelas autorida-
des de saúde.

Nesta AGO, além da apreciação do Ba-
lanço do exercício e o plano para o ano se-
guinte, vamos eleger o novo Conselho Fis-
cal e tomar outras decisões importantes.

São muitas novidades boas! Por isso que 
eu insisto para que você esteja conosco no 
dia da Assembleia. Até lá, vamos realizar 
uma série de reuniões pré-assembleia, 
onde todos terão oportunidade de partici-
par, tirar dúvidas e estar com os diretores 
da Cooperativa. Espero você lá!



JANEIRO 2021 - BOLETIM SELITA

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

Luiz Paulo Canzian

Tiragem: 1.850 exemplares

O presidente Leonardo Monteiro acompanhou os coopera-
dos de Afonso Claudio, Beriato Augusto Alves e João de Azere-
do Rebuli. Eles conheceram de perto as obras do novo parque 
industrial da cooperativa, e ficaram impressionados com a es-
trutura da nova indústria. Os cooperados elogiaram o trabalho 
que está sendo realizado e parabenizaram a administração por 
esse grande empreendimento, que dará a Selita condições de 
competir no mercado com mais eficiência e melhorar a vida dos 
cooperados.

Visita 
Nova Indústria

• Plano de Saúde Unimed - (Corretor Marcelo Mathias 
(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 úl-

timos 06 meses no Cartão Comprocard, credenciado em 
várias casas comerciais do Estado, como supermercados, 
farmácias humanas e veterinárias e postos de combustíveis;

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

gratuitamente equipamentos para torneios leiteiros e pre-
miações aos vencedores;

• Incentivo à produção: financiamento em até 10 vezes, 
no valor máximo de R$ 5.000,00.
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Robertson Valladão de Azeredo
Engenheiro Agrônomo

O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE A MASTITE

A Mastite é a principal doença do rebanho leiteiro. Ela 
se caracteriza pela infecção da glândula mamária, sendo 
que o tratamento, geralmente, é caro e difícil. 

 
A Mastite em vacas leiteiras compromete a qualidade 

do leite, depreciando o produto, além de causar danos 
irreversíveis à glândula mamária, reduzindo a produção 
e a vida útil do animal.
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Pré- assembleias

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NETO       AFONSO CLAUDIO
NILTON RAMOS SARMENTO AGUIA BRANCA
CLAUDIMAR PEREIRA GAZONI ALEGRE
DANILO DA CUNHA SANTOS ALEGRE
VINICIUS FERNANDES LIMA ATÍLIO VIVÁCQUA
GELCIMAR SILVA DE SOUZA ATÍLIO VIVÁCQUA
NAIR BRUGNARA SGULMERO CACHOEIRO ITAPEMIRIM
GUILHERME CHECON CIPRIANO CACHOEIRO ITAPEMIRIM
ANTONIO DAL COL ECOPORANGA
PAULO AMANCIO LEITE ECOPORANGA
LUIZ JOSÉ DE SOUZA JUNIOR ECOPORANGA
MIRELLA CARDOZO GOUVEIA GUAÇUI
IRIA LUCIA MARCHIORI MORELLI ICONHA
PAULO SHALDERS ITAPEMIRIM
ROQUE MASSOLARI MARCONCINI ITAPEMIRIM
ANDERSON CLAITON CASSA MUNIZ FREIRE
CRISLAINE DA SILVA VIANA MUNIZ FREIRE
CARLOS RODRIGUES DA FONSECA PONTO BELO
JOSEMAR CALABREZ PRESIDENTE KENNEDY
OLAVO ROCHA CAMPOS PRESIDENTE KENNEDY
MATHEUS B. DO ESPIRITO SANTO PRESIDENTE KENNEDY
MARIA A. RODRIGUES AMARO PRESIDENTE KENNEDY
REGINA CELIA MATIELLO RAINHA  PRESIDENTE KENNEDY
NORMA SUELI DA S. FRICKS DE SOUZA PRESIDENTE KENNEDY
DEJAIR QUINELATO VARGEM ALTA
JUBERTO BRUN DA ROCHA JERÔNIMO MONTEIRO
GUSTAVO FREITAS ALVES PINHEIRO    BARRA SÃO FRANCISCO

RELAÇÃO DOS NOVOS ASSOCIADOS INCENTIVO À PRODUÇÃO

Durante o mês de JANEIRO de 2021 foram benefi-
ciados com Incentivo à Produção 44 cooperados, 
no valor de R$ 219.456,60. São empréstimos de 
até R$ 5.000,00 para cooperados aplicarem na for-
mação de capineira, canavial e pastagem.

JANEIRO DE 2021

Lamentamos o fa-
lecimento do coopera-
do Walmery Borges da 
Hora, de Presidente Ken-
nedy, cooperado desde 
novembro de 2003. A 
toda família, desejamos 
força neste momento.

FALECIMENTO

A cooperativa Selita realizará, a partir do dia 08 de fevereiro, suas pré-assembleias para apresentar aos coopera-
dos nos comitês educativos dos diversos municípios seu resultado referente ao exercício de 2020.

É uma oportunidade do associado conhecer os números, os investimentos realizados em 2020, analisando os 
dados apresentados e o porquê de cada ação.

Sua presença é importante e a participação valoriza a integração cooperativa-cooperado. 
Abaixo, os dias, locais e horários. Seja bem-vindo à pré-assembleia.
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Controle Leiteiro

SERVIÇO DE CONTROLE LEITEIRO
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2021

ACPGLES - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE ES
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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 com-
pleta. 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 alqueires, forma-
da de brachiaria, com 02 currais, 02 casas, 01 ordenha 
com 4 conjuntos, 01 tanque de expansão com capaci-
dade de 1.000 litros, capineira irrigada, canavial, cercas 
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: Fabio Duarte Lustoza 
- 99963-7280

Vendo 01 tanque de expansão da marca Reafrio, com capacidade 
da refrigeração de 650 litros, em nome de Alessandro Ceccon. Contato 
28 99996-6194.

Vende-se tanque marca DeLaval com capacidade de resfriamento 
de 700 litros. Contato (28) 99972-7584 ou zap (28) 99945-7366. Falar 
com Paulo Sergio Piassi.

Cooperado Paulo Sergio de Moraes, de Muniz Freire.Vende-se tan-
que com capacidade de 450 litros – Reafrio – 1 ano e 6 meses de uso. 
Telefone para contato: 99953-7090

Aniversários

No dia 
14 de janei-
ro quem 
c omp l e t ou 
24 anos foi 
Maria Ange-
la Mardegan 
Medeiros. Ela 
é vice-coor-
denadora do 
Núcleo Femi-
nino, e filha 
do cooperado 
Carlos Me-
deiros de Atí-
lio Vivácqua.

Cacal recebe Sobras de 2020

Parabéns para o cooperado Ce-
cílio Permanhane, de Cachoeiro de 
Itapemirim, que completou 92 anos 
de vida no dia 24 de dezembro, ele é 
cooperado desde 30/10/1965. 

Bodas de Pérolas

O cooperado Maurício Elias Bernar-
des, a esposa Cláudia Maria Cabral Ber-
nardes e seus filhos Maurício Cabral Ber-
nardes e Gabriel Cabral Bernardes foram 
em Aparecida para agradecer as Bodas de 
Pérolas completada no dia 01 de dezembro. 
Eles são proprietários da Fazenda Rio Pre-
to – em Presidente Kennedy - ES. Felicida-
des ao casal!

A Cooperativa Agrária Mista de Castelo – Ca-
cal, recebeu através do seu presidente, Domingos 
Piassi, o cheque referente às sobras do exercício de 
2020 dos seus cooperados que enviam leite para a 
Selita. Na foto, o gerente de assistência ao coopera-
do Edino Rainha, o vice-presidente da Selita João 
Batista de Souza, Domingos Piassi e o presidente da 
Selita, Leonardo Cunha Monteiro.
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Planejamento de volumoso
A produção de for-

rageiras para a pecu-
ária leiteira é um de-
safio para todo bom 
produtor, pois exis-
tem momentos críti-
cos ao longo do ano. 
São as estações de 
outono e inverno, pe-
ríodos em que ocorre 
diminuição da dispo-
nibilidade de luz, com 
dias mais curtos, bai-
xa temperatura e di-
minuição das chuvas.

É necessário fazer 
o planejamento de 
volumosos, que é uma 
ferramenta de extre-
ma importância para 
os produtores, visto 
que a falta de forra-
gem leva ao aumento 
dos custos de pro-
dução e ao aumento 
dos riscos zootécni-
cos. Para que isso não 
ocorra, é fundamen-
tal fazer, anualmente, 
a evolução do reba-
nho, com objetivo de 
estimar a quantidade 
de animais, em cada 
categoria, dentro da 
propriedade.

O cooperado Jodis-
mar Teixeira da Silva, 
de Presidente Ken-
nedy, disse que para 
garantir a produção e 
sem aumentar os cus-
tos é preciso planejar 
a alimentação para o 
rebanho no período 
de seca. “Faço com 
antecedência para 
aproveitar o período de chuva que sempre tem 
capim a mais e armazenar, sempre com a orien-
tação do técnico da Selita”. Jodismar ainda des-
tacou o apoio que é dado ao produtor pela coo-
perativa, disse que é preciso buscar esse apoio 
porque é importantíssimo o acompanhamento 

de um técnico e que faz uma grande diferença na 
preparação da silagem.

Iyan da Silva Spoladore 
Técnico Agrícola da Selita

Cursando Técnico em Agronegócio
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Cooperativismo e qualidade
A fazenda 

Oriente que tem 
quase 110 anos 
de história, foi 
fundada por José 
Carlos Caiado (in 
memoriam) no 
município de Atí-
lio Vivácqua no 
sul do Espírito 
Santo. Começou 
produzindo café 
e criando gado 
de corte, mas 
desde dezembro 
de 1953 envia a 
produção de leite 
para a cooperati-
va Selita.

Hoje à frente 
da administração 
da propriedade 
está o seu filho 
Fernando Caiado, 
que destaca a im-
portância de se 
trabalhar a suces-
são familiar desde 
cedo para garan-
tir e estimular aos 
herdeiros a conti-
nuar na atividade. 

Comandando 
a produção de lei-
te com 170 vacas 
em lactação pro-
duz 800 litros de 
leite por dia, em 
média. Fernando 
conta com uma 
equipe de colaboradores e o com apoio da assis-
tência técnica da Selita para assegurar os índices 
de qualidade exigidos pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) dentro do 
projeto Mais Leite Saudável.

“Hoje tem valido muito a pena investir em pro-
dução de leite, mesmo se for em uma propriedade 
pequena. Apesar das exigências do ministério se-
rem rigorosas não é difícil a adequação para estar 
dentro das taxas que constam nas IN 76/77. São 
coisas simples mas que influenciam na qualidade, 

com esforço da 
gente e o apoio 
técnico vemos 
que é possível 
termos um bom 
ganho financeiro 
dentro da ativi-
dade. Principal-
mente hoje que 
temos uma di-
retoria que está 
surpreendendo e 
conseguindo en-
tregar resultados 
satisfatórios aos 
sócios”, destacou 
Fernando.

O técnico da 
Selita, Leonardo 
Soroldoni Bar-
bosa, disse que 
foi realizado o 
acompanhamen-
to do manejo da 
ordenha, rotina 
dos funcionários 
e processos re-
alizados duran-
te o período da 
ordenha, para 
verificar e ajus-
tar se necessário 
o manejo. “Re-
c o m e n d a m o s 
seguir com os 
procedimentos 
que estão sendo 
realizados, man-
tendo à atenção 
voltada para o 

manejo da ordenha e boas práticas do processo 
de higienização dos utensílios, pois dessa forma o 
resultado continuará dentro dos padrões exigidos 
pelo Ministério”, finalizou Leonardo.

“Eles estão sempre contribuindo com o cres-
cimento da cooperativa e da produção de leite. 
Sempre disponíveis para apoiar as necessidades 
cooperativistas. Uma propriedade grande que tem 
buscado a qualidade e produtividade”, destacou o 
gerente de assistência ao cooperado da Selita, Edi-
no Rainha.
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Workshop área de vendas

A segunda etapa do workshop para os profis-
sionais da área de vendas da cooperativa, do total 
de quatro, foi realizado durante os dias 28 e 29 de 
janeiro.  Durante os dois dias de treinamento, eles 
participaram além das palestras, de ações de equi-
pe através de dinâmica de grupos. Foram vários 
exercícios que proporcionaram ao nosso grupo 
de vendas novos conhecimentos e práticas para 
enfrentar esse mercado que a cada dia se renova. 
Esse workshop foi ministrado pela Prudem Cen-
tro de Treinamento de Coaching e Capacitação do 
ser Humano e tem o apoio da OCB-Sescoop/ES.

“Viemos fazer o treinamento do grupo comer-
cial da Selita, para trabalhar uma mentalidade 
positiva, vencimento das crenças, fazer com que a 

equipe de vendas crie novos caminhos, novos fu-
turos, em busca de novas parcerias para que eles 
cresçam profissionalmente”, disse Brunelli Soares, 
coaching da Prudem.

Para Carlos Lucio Fernandes Modulo, represen-
tante da Selita, foi muito importante pela troca de 
experiências e novos conhecimentos e foi o pri-
meiro desse nível. “Quero agradecer a Selita e me 
senti muito valorizado com esse workshop, agra-
deceu Carlos Lucio.

“Nós temos metas, temos que ter foco, nós te-
mos que ter adrenalina, porque vender não é fácil, 
mas quando se junta um time campeão com mui-
tos colaboradores focados que amam a empresa, 
nós só temos que colher os bons resultados”, des-
tacou o vendedor, José Renato Nespoli.

Para o gerente comercial de vendas, Eclézio 
Bragança, o treinamento foi excelente. “Mostrou 
aos nossos vendedores e representantes a impor-
tância do treinamento, revisão de nossas habilida-
des e novos conhecimentos, e a se preparar para 
enfrentar o mercado que a cada dia se torna mais 
competitivo. Agradeço ao presidente Leonardo 
Monteiro o incentivo para realização desse even-
to e quero destacar as instrutoras pela capacidade 
de transmitir e apresentar as atividades do proje-
to, finalizou Eclézio.”

De acordo com o presidente Leonardo Montei-
ro, treinar e capacitar é fundamental e estratégico 
para poder vender melhor e com qualidade os pro-
dutos Selita, além de encantar os nossos clientes. 
“Essa série de workshop vai proporcionar a nos-
sa equipe condições de ter em mãos ferramentas 
adequadas e importantes para melhorar e qualifi-
car o nosso desempenho no mercado de laticínio, 
que a cada dia fica mais competitivo e com novas 
empresas no mercado. Precisamos fazer o dife-
rencial na hora da venda, concluiu o presidente.
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Central de refrigeração

Novo Parque Industrial 
As obras da 

nova indústria 
continuam a cada 
dia aumentando 
seu ritmo, com a 
chegada de diver-
sos equipamentos, 
obras de infraes-
trutura sendo fina-
lizadas e iniciado o 
calçamento do en-
torno das unida-
des de UHT e Leite 
em Pó.

É a cooperativa 
fazendo seu de-
ver de casa com o 
cronograma sendo 
definido e execu-
tado nos prazos 
previstos. São os 
novos tempos de 
uma nova histó-
ria que está sendo 
construída com o 
apoio e participa-
ção dos coopera-
dos. Bloco 02 - Fabrica de derivados



JANEIRO 2021 - BOLETIM SELITA

Registro

15

Vacinadores de Brucelose

Presidente Kennedy
Sayle Porto – (28) 99991-4066
Vinicius Terra – (28) 99902-6867
Lucas Costalonga – (28) 99974-3612
Gilmar Almeida - (28) 99955-4771
Rayner Almeida - (28) 99926-6424

Alegre/Jerônimo Monteiro
Yuri Barbosa Guerson – 
(28) 98101-7838 / (32) 99199-6064

Alegre/Guaçuí/Muniz Freire
Eduardo Vargas Tristão – (28) 99966-6046

Castelo/ Conceição Castelo/Venda Nova/Muniz Freire
Renan Spadetto - (28) 99939-6633 

Cachoeiro de Itapemirim / Itapemirim
Gilmar Almeida - (28) 99955-4771
Rayner Almeida - (28) 99926-6424

Começou a vacinação do primeiro semestre de 2021. Fique atento para não ter 
a coleta de leite interrompida, procure os vacinadores da sua região.

Segue a lista com nomes e telefone dos vacinadores:

Selita promove cursos sobre 
qualidade para novos cooperados

A Cooperativa de Laticínios Selita recebeu, 
no dia 21 de janeiro, os novos cooperados que 
integraram o quadro de associados. O curso foi 
realizado na sede administrativa e os novos só-
cios foram recepcionados pelo vice-presidente 
João Batista de Souza.

Em seguida receberam orientações sobre as 
atividades realizadas, deveres e benefícios e 
os procedimentos e condições de enviar o leite 
para a fábrica. “Ele deve vir dentro das normas 
de segurança para não influenciar no produ-
to final. Explicamos que um bom alimento de-

pende dele, ou seja, com a matéria-prima boa, 
produto bom”, explica Lígia Caetano de Azeredo, 
responsável pelo departamento de controle de 
qualidade.

De acordo com o cooperado de Presidente 
Kennedy, Matheus Bernardo do Espírito Santo, 
essa apresentação da cooperativa para os novos 
cooperados é fundamental para motivar o pro-
dutor. “Somos pequenos produtores e esse apoio, 
essas orientações nos ajudam e incentivam a 
gente a crescer, investir na atividade e a produzir 
mais com qualidade”, disse o cooperado.
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Secretário Estadual de
Desenvolvimento visita obras da Selita

No dia 22 de janeiro, o secretário de desenvol-
vimento do Espírito Santo, Marcos Kneip, acom-
panhado do subsecretário estadual de atração de 
investimentos e negócios internacionais, Gabriel 
Feitosa, estiveram visitando as obras do novo par-
que industrial da Selita, localizada na Safra, Km 
413 da BR 101. 

A visita foi uma iniciativa pelo Movimento Em-
presarial Sul Espirito Santo – MESSES, que esteve 
representado por vários empresários ligados à 
entidade. 

O secretário ficou impressionado com o porte 
do empreendimento. “Essa obra vai impactar não 
só o sul, como todo o Espírito Santo”, destacou 
Marcos Kneip.

Para Rubens Moreira, cooperado e ex-presi-
dente, a construção do novo parque industrial é 
resultado de um trabalho de união para redução 
nos custos, aumento da diversificação de produ-
tos e atividades.

Leonardo Monteiro, presidente da Selita, agra-
deceu a visita do secretário e de todos os empre-
sários que estavam presentes. “A obra do novo 
parque industrial da Selita é necessária para a 
cooperativa crescer, aumentando sua competiti-
vidade no mercado e se tornar, ainda mais, uma 
referência em excelência de produtos lácteos”, fi-
nalizou o presidente. 
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