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Coopervap cresce em meio a crise e é destaque
Nacional com produtos de qualidade
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CONCURSO TERÁ QUE SER FEITO EM 12 MESES
PELA PREFEITURA, POR DECISÃO DA JUSTIÇA
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Paracatu ganha quatro
novos veículos para a
saúde familiar

Prefeitura de Paracatu terá que
realizar em 12 meses concurso
anulado a pedido do MP
O município de Paracatu
deve iniciar o cumprimento
da sentença que determinou a
realização de novo concurso
em 12 meses, atendendo o
pedido feito pelo Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG).Segundo o MP
como não houve recurso,
transitou em julgado a
decisão da Justiça da comarca que anulou o processo
seletivo realizado pela
prefeitura em 2014, devido a
irregularidades.A justiça
determinou também a
devolução do dinheiro
arrecadado com a inscrição,
em 30 dias. De acordo com o
MP na sentença, proferida
em fevereiro deste ano, em
Ação Civil Pública proposta
pela promotora de Justiça
Mariana Duarte Leão, o juiz
Antônio Fortes de Pádua
Neto proíbe o município de
contratar temporariamente
profissionais para os cargos
previstos - com exceção dos
cargos de agentes comunitários de saúde e de combate às
endemias, que devem ser
contratados na forma da lei
específica. Segundo Antônio
de Pádua Neto, “o município

não provou, em momento
algum, a excepcionalidade
prevista no comando constitucional para realização de
processo seletivo simplificado a fim de proceder à contratação por tempo determinado
de servidores, cujo prazo
sequer foi inicialmente
indicado”. Consta na decisão
que o edital previa a contratação de profissionais para
ocupar temporariamente 417
vagas, que seriam distribuídas
em 59 cargos. Entre elas as de
advogado, auxiliar administrativo, médico cardiologista,

pintor, professor de ensino básico
II, professor de oficina de dança e
vigia. Embora os cargos oferecidos não sejam destinados à
atividade administrativa permanente do Estado, o município
utilizou o processo seletivo
simplificado, previsto na Lei nº
8.745, de 1993, para formas de
contratação de pessoal distintas e
excepcionais em relação ao
concurso público.

O município de Paracatu
recebeu no dia 06 de
dezembro quatro novos
veículos, destinados à
Secretaria Municipal de
Saúde para atender o
programa saúde da família.
A cerimônia de entrega
aconteceu em frente à
hemodiálise Os quatro
veículos Fiat Mobi foram
conseguidos por meio de
emendas parlamentares,
sendo dois do Deputado
Federal Lincoln Diniz
Portela, através de
solicitação da vereadora
Marli Ribeiro. Já os outros
dois veículos foram
adquiridos por meio de
emenda parlamentar do
Deputado Federal Silas

Brasileiro, solicitados pela
ex-vereadora Eloisa Cunha,
quando ainda era
vereadora.De acordo com o
prefeito Olavo Condé, os
veículos é um grande ganho
para a saúde, pois vai ajudar
e muito o deslocamento dos
agentes de saúde nos
atendimentos a famílias.
“Eles chegam para garantir
mais agilidade no trabalho
já desenvolvido pela
secretaria, além disso,
estamos sempre buscando
mais recursos e melhorias
para a saúde do nosso
município, tanto do
Governo Estadual, quanto
do Federal e sempre em
parceria com o legislativo”.

Kinross encerra campanha institucional 2017 com duas ilustres
moradoras de Paracatu
A Kinross Brasil
Mineração acaba de lançar
o vídeo de encerramento de
sua campanha institucional
de 2017, que tem como
slogan “Sua história
escreve a nossa história”. A
campanha se encerra com
duas ilustres personagens
de Paracatu: as educadoras
Berenice Nascimento e
Ruth Brochado, que há
anos levam sua forma
diferente de contar histórias
para vários públicos da
cidade. Pela maneira lúdica
com que são feitas, as
contações de histórias têm
o potencial de encantar não
só as crianças e adolescentes como também os
adultos e idosos. O vídeo
lançado pela Kinross atenta
para a importância de
parceiros que acreditam
neste propósito e que

apoiam a arte de contar
histórias. “Contar história
é um momento mágico em
nossas vidas e de quem está
nos assistindo. Além disso,
ter bons parceiros é fundamental. A empresa que nos
apoia deve ter muita
sensibilidade para nos dar a
condição de criar, de nos
expressar”, ressalta
Berenice. A campanha
institucional abordou, ao
longo do ano, temas como
Tr a d i ç ã o , E d u c a ç ã o ,
C u l t u r a , Te c n o l o g i a ,
Segurança, Meio
Ambiente, Educação,
Cultura de Alto
D e s e m p e n h o ,
Desenvolvimento do
Campo e Relacionamento
com a Academia e
Associações. “Nesses anos
de atuação em Paracatu
fizemos parte de muitas
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ações em conjunto com
as empresas, entidades,
associações e escolas,
apoiando projetos que
tem como objetivo o
desenvolvimento local.
Na campanha, o foco são
justamente essas pessoas
que estão transformando
a realidade de Paracatu,
mostrando a importância
de se criar redes de apoio,
pois acreditamos que
quando a sociedade se
organiza em prol
umaRodoviária Federal
Fotos:de
Polícia
boa ideia, todos crescem
juntos”, diz Ana Cunha,
Gerente de comunicação
e comunidade da
Kinross.
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Batida entre Van e Ônibus deixa pelo Denúncia anônima leva a
PM
apreender
92kg
de
menos nove pessoas feridas na BR-040
Maconha em Paracatu.
Um grave acidente envolvendo uma Van da prefeitura de
Buritis e um ônibus deixou
nove pessoas feridas na
manhã desta segunda-feira
(18/12) na BR-040 em
Paracatu. O acidente aconteceu na altura do KM 49,3,
próximo a Casa de Concessa.
De acordo com a Equipe do
Copo de Bombeiros de
Paracatu, a Van que levava
pacientes para consultas
médica na cidade Patos De
Minas e transitava sentido
Paracatu a Belo Horizonte,
quando colidiu na traseira
de um ônibus que estava
parado no acostamento da
rodovia. Duas vítimas que
estavam no banco da frente
da Van ficaram presas ás
ferragens e foram socorridas em estado grave ao
pronto socorro. Os ocupantes do ônibus não ficaram
feridos. O corpo de bombeiros, juntamente com
socorristas da Via 040,

realizaram os procedimentos
de resgate e socorro das
vítimas ao pronto socorro.
Devido o acidente, um grande
engarrafamento se formou
nos dois sentidos da rodovia.Durante o atendimento, a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) realizou teste de
alcoolemia nos dois conduto-

res, não sendo indicada
ingestão de álcool para o
condutor do ônibus, já o teste
realizado no motorista da Van
constatou a ingestão de
álcool, apontando 0,28
miligramas de álcool para
cada litro de ar expelido pelos
pulmões, enquanto o tolerado
é de 0,05ml/l.

A polícia militar apreendeu totalizando 92kg da droga. A
grande qauntidade de maco- moradora da residênalegou
nha na tarde do dia 19 de que a droga pertencia a seu
dezembro em uma residência companheiro de 24 anos, o
na rua J, no Bairro Sara qual já se encontra recolhido
Kubitschek, em Paracatu. De na APAC, e que a droga estava
acordo com a PM, a droga foi escondida no local desde a sua
localizada após denúncias prisão. Diante dos fatos, a
anônimas.Durante aborda- Mulher foi detida e conduzida
gem ao local, a PM foi autori- a Delegacia de Polícia Civil,
zada por uma moradora a para demais esclarecimentos,
entrar na residência e durante juntamente com a droga
buscas, foi localizado escon- apreendida.
dido no forro do teto da casa, Foto: Divulgação/Polícia Militar
diversos tabletes de maconha

Homens são presos por suspeita de
receptação no bairro Vila Mariana
Na manhã do dia 07 de
dezembro, a Polícia Militar
(PM) deslocaram até uma
residência na Rua José
Augusto Neto Siqueira, no
Bairro Vila Mariana, local
investigado devido inúmeras
denúncias de que a residência
era utilizada para a prática de
atos ilícitos. Segundo a PM,
no momento da abordagem,
saia da residência um veículo
VW/Parati, sendo abordado o
motorista de 33 anos, porém a
princípio nada de ilícito foi
encontrado, entretanto o
veículo apresentava um forte
odor de óleo diesel. Ao

adentrar nos fundos da
residência, os militares
depararam com um segundo
suspeito de 23 anos, que
estava manuseando galões de
óleo diesel, sendo este abordado. No dentro da residência foram localizados diversas
caixas e galões de defensivos
agrícolas, seis celulares, três
rádios comunicadores com
carregador, duas lanternas,
um aparelho de som, aparelho
de vídeo game, alicate,
tesoura, maleta de ferramentas – Bosch, treze baterias de
caminhão, uma motocicleta
Honda BIZ e ainda um

contêiner com capacidade de
mil litros. Diante do flagrante
os suspeitos foram detidos e
conduzidos para a delegacia
juntamente com os materiais
apreendidos. Partes dos
materiais foram reconhecidos
por duas vítimas, uma que em
data anterior teve defensivos
agrícolas roubados de sua
propriedade rural e a outra
vitima reconheceu que as
treze baterias foram subtraídas de seu estabelecimento e
que os autores também teriam
levado combustível do local.
Fotos:Divulgação/ Polícia Militar

Geneze Sementes S.A.
CNPJ/MF nº 64.290.117/0001-30
Balanço Patrimonial encerrado em
30 de junho de 2017 – Retificação
Na publicação do Balanço Patrimonial encerrado em 30/06/2017, inserido neste jornal na
edição de 11/11/2017, por equívoco, constou de forma incorreta o nome da empresa
de auditoria responsável pelas demonstrações contábeis. Desta forma, onde se lê:
Deloitte Brasil Auditores Independentes
Ltda. Roberto Torres dos Santos – Contador CRC nº 1SP 219.663/O-7. O correto é:
BDO RCS Auditores Independentes SS
– CRC 2MG 009.485/F-0. Francisco de
Paula dos Reis Júnior – Contador CRC 1SP
139.268/O-6-S - MG. Paulo Eduardo Santos
– Contador CRC 1MG 078.750/O-3.
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Coral Stela Maris leva musica e alegria á pacientes do
Hospital Municipal
Foto:Moreira Mariz/Agência Senado

O Hospital Municipal de
Paracatu recebeu uma
visita especial do Coral
Stela Maris na tarde de
quinta-feira 14 de dezembro. Integrantes do coral
fizeram uma apresentação
pelos corredores do
Hospital municipal, em
uma verdadeira demonstração de amor e carinho.
O Coral percorreu cada
setor do hospital encantando a todos com as tradicionais cantigas de Natal.
Para os servidores do HMP
o momento proporcionou
ao ambiente um clima de
descontração e harmonia,
mudando a rotina quase
sempre de muita tensão.Os
pacientes internados no

Hospital Municipal tiveram
a oportunidade de ouvir
belas canções, proporcionando alegria e descontração, aliviando por alguns

instantes as dores e mal-estar
causados pelas enfermidades. O
Superintendente de
Administração hospitalar,
Marcelo Otávio de Andrade,

disse que a iniciativa é louvável
e vem ao encontro do trabalho
que a Secretaria Municipal de
Saúde faz para tornar o dia a dia
nos setores da saúde cada vez

mais humanizados. Para
Marcelo, iniciativas como estas
são bem-vindas e ajudam na
recuperação de pacientes.
Com informaçãoes e Fotos:
Ascom/Prefeitura

Moradores do bairro Bom Pastor recebem termos de doação de lotes da
Prefeitura
Foram entregues na última
quarta-feira (13) pelo prefeito
Municipal Olavo Conde, 55
termos de doação de lotes
urbanos á moradores do
bairro Bom Pastor e seis
sentenças judiciais de usucapião para famílias do bairro
Alto da Colina. O evento
aconteceu no Centro de Artes
e Esportes Unificados, do
bairro Bom Pastor e contou
coma a participação de várias
autoridades.Durante a
cerimônia de entrega Olavo
Condé ainda anunciou
novidades que terá mais
agilidade e facilidade ao
processo de Regularização
Fundiária para os próximos
três anos. Uma das novidades
é o Projeto de Lei, protocolado na Câmara Municipal para
custear o valor do registro dos
termos de doação para
pessoas com renda de até
cinco salários mínimos. A
previsão de inicio para este
procedimento será março de
2018.Outra novidade é o
início da realização da
Regularização Fundiária em
toda a cidade nos próximos 3
anos, alcançando todas as
famílias que não têm o imóvel
em situação regular. Serão
cerca de 10 mil imóveis
possíveis de regularização o
que significa cerca de três
milhões e 500 mil metros
quadrados de área regularizada dentro de Paracatu. O
programa Regularização
Fundiária faz parte de uma
iniciativa da Prefeitura
Municipal, por meio da

Secretaria de Assuntos
Jurídicos e foi iniciado no ano
de 2015, no bairro Bom
Pastor com a possibilidade de
legalização de 1093 imóveis.
Já no ano de 2016, a
Prefeitura Municipal, em
parceria com a mineradora
kinross deu início ao 2º
programa de regularização
fundiária, que abrange os
bairros Alto da Colina, Bela
Vi s t a I I , A m o r e i r a s I I ,
Esplanada e Nossa Senhora
Aparecida. A Prefeitura já
está realizando um levantamento que verificará quem
precisa e deseja ter seu imóvel
regularizado em todo o
município e solicitou aos
presidentes de associações de
Bairro de Paracatu que se
organizassem junto aos
moradores, para um précadastramento. Os presidentes já foram comunicados da
data limite para a entrega dos
formulários de todos os
moradores de Paracatu que
desejam iniciar o processo de
regularização fundiária
através da Secretaria
Municipal de Assuntos
Jurídicos, e o prazo vai até 31
de dezembro de 2017. Os
moradores que ainda não
foram procurados devem
buscar a associação de seus
bairros para informar o
interesse.
Para o Secretário Municipal
de Assuntos Jurídicos,
Rosângelo Pereira, a administração abraçou uma causa que
ninguém antes quis abraçar e

agora faz uma ação histórica.
“A Prefeitura teve a coragem
de fazer um trabalho que dá
dignidade às famílias e
legalidade às suas moradias.
O Programa já está em vários
bairros da cidade e o Prefeito
agora está estendendo este
projeto para toda a cidade, um
ato de coragem e respeito por
nossos cidadãos”.
O Prefeito de Paracatu, Olavo
Remígio Condé, destacou que
estamos partindo para um
novo começo deste trabalho
longo, complexo e sério da
administração. “Nestes cinco
anos temos feito um trabalho
que olha pra frente, buscando
um futuro melhor para os
paracatuenses. A regularização já era um trabalho difícil

que vem realizando sonhos
antigos de milhares de
famílias paracatuenses, mas
agora, ele vai muito além. E
mais uma entrega de termos
de doação e também das
sentenças, todos puderam
ver a emoção das famílias
que esperaram este momento por muitos e muitos anos

e é por isso que estamos
expandindo o programa para
toda a cidade. Estamos felizes
e orgulhosos. A Regularização
Fundiária coloca Paracatu,
que é nossa grande casa, em
ordem”, destaca o prefeito.
Com informaçãoes e Fotos:
Ascom/Prefeitura
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Consumidores pagarão R$ 16 bi a mais na conta de luz
em 2018 para cobrir subsídios, decide Aneel
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) decidiu nesta
terça-feira (19) que os
c o n s u m i d o r e s d e e n e rg i a
pagarão R$ 16 bilhões nas
contas de luz em 2018 para
cobrir os custos com subsídios
do setor elétrico. O valor será
destinado à Conta de
Desenvolvimento Energético
(CDE). O fundo financia
medidas como pagamento de
indenizações a empresas;
subisídio à conta de luz de
famílias de baixa renda; e
compra de parte do combustível
usado pelas termelétricas que
geram energia para a região
Norte do país e para programas
como o Luz Para Todos. A
estimativa da Aneel é que a
medida cause o seguinte
impacto nas tarifas de energia:
Consumidores das regiões
Norte e Nordeste: 0,77%;
Consumidores das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste: 2,72%.
Os R$ 16 bilhões a mais nas
contas do ano que vem
representam aumento de
22,71% em relação ao valor
pago pelos consumidores de
energia neste ano: R$ 13,03
bilhões.
Desse total de R$ 16 bilhões
R$ 12,22 bilhões: serão pagos
por todos os consumidores
(incluindo os que compram
energia diretamente das
geradoras);
R$ 3,79 bilhões: serão pagos
somente pelos consumidores
cativos (atendidos pelas

distribuidoras de energia, ou
seja, residências, comércio
e
Foto: Da Internet
parte das indústrias).
Receitas
O custo total da Conta de
Desenvolvimento Energético
(CDE) em 2018 deve ser de R$
18,8 bilhões, valor 17,8%
acima do estimado para 2017
(R$ 15,9 bilhões).
Do total, R$ 16 bilhões serão
pagos pelos consumidores e o
restante será resultado de
multas, recursos da Reserva
Geral de Reversão (RGR) e do
encargo de Uso de Bem Público
(UBP).
Gastos
O maior gasto da CDE em 2018
será para pagar os descontos
tarifários na distribuição, que
incluem, por exemplo,
desconto para irrigantes. Esses
descontos devem custar R$ 6,9
bilhões. Já o gasto com
combustíveis para abastecer as
térmicas do chamado sistema
isolado – em estados da região
Norte ligadas ao sistema
elétrico nacional – será de R$
5,3 bilhões em 2018. O custo
com a tarifa social, que dá
desconto para consumidores de
baixa renda, está estimado em
R$ 2,440 bilhões em 2018 e o
gasto com universalização do
serviço de energia e com o
programa Luz para Todos deve
ser de R$ 1,172 bilhão. Fonte G1

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO TRINTA DIAS - A Drª. Paula
Roschel Husaluk, Juíza de Direito na Primeira Vara da
Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais na forma da
Lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria da 1ª Vara, se processam os termos de uma
Ação Monitória nº 0065264-84.2014.8.13.0470, movida
pelo INSTITUTO TECSOMA LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.460.636/000141, tendo como procurador Denis Fernando Soares de
Campos, inscrito na OAB/MG 79.447 e outro, CITA ELAINE
REIS BATISTA, inscrita no CPF sob o nº 069.464.266-57 e
RG nº MG-12.578.874, filho de Evandro Batista Santana e
Eliana dos Reis Calçados, nascida em 16/03/1984, que se
encontra em lugar ignorado e não sabido, para pagar o valor
de R$4.101,89(Quatro mil, cento e um reais e oitenta e nove
centavos), no prazo de quinze (15) dias, ciente o réu que
efetuando o pagamento ficará isento de custas e honorários
advocatícios ou, no mesmo prazo, apresentar embargos.
Não o fazendo, será constituído o título executivo judicial,
convertendo-se em mandado executivo. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Paracatu, Estado de Minas
Gerais, aos cinco dias do mês de dezembro de 2017. (aa)
Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Paula
Roschel Husaluk, Juíza de Direito.
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Coopervap cresce em meio a crise e é destaque Nacional
Foto: Coopervap

caixa, e este ano novamente
nos vamos gerar caixa e
vamos continuar abaixando o
endividamento, pois a nossa
meta e tornar esta empresa
sem dívida. trabalhamos com
bastante seriedade e transparência.
Agradecimentos

A Coopervap conseguiu
driblar a crise e vai fechar o
ano de 2017, com importantes
premiações e ótimos resultados. De acordo com o presidente da Coopervap, Vasco
Praça Filho, a cooperativa
vem se consolidando com um
empresa regional, que atua
hoje, com captação de leite
em onze municípios, sendo
oito em Minas Gerais, e dois
em Goiás, com presença forte
no mercado de Brasília e
região.
Crise
O Ano de 2017 para os
produtores de leite no Brasil
inteiro foi muito difícil, por
causa principalmente do
baixo consumo da população,
devido o desemprego, mas
também a uma política
governamental muito equivocada, que permite exportação
de leite de países como
Argentina e principalmente
Uruguai, onde não há uma
cota fixa, e o Uruguai vem
mandando leite a qualquer
momento e qualquer volume
para o Brasil, prejudicando
muitos os produtores rurais, e
as empresas como o todo. Se
não fosse estas exportações
que agente entende como
totalmente equivocadas, os
produtores teriam preços
melhores. Disse Vasquinho
Graças a Deus trabalhamos
com preços de rações mais
baratas em 2017, isso conseguiu segurar um pouquinho a
produção. A coopervap vem
aumentando muito a sua
captação de leite, hoje, nos
somos em Minas Gerais, uma
das cooperativas com maior
captação de leite, estamos
entre as três maiores cooperativas de captação de leite,
estando entre os 5 maiores
geradores de emprego do
cooperativismo agropecuário
do estado. Nos crescemos
apesar da crise. Afirmou
Vasquinho. De acordo com o
presidente, os produtores
rurais, são eficientes e tem
aumentando muito a produ-

ção e a qualidade, com isso
nos temos certeza que a
cooperativa vai crescer
muito.Vasquinho falou que
apesar de toda a crise em
2017 e devido à concorrência
varejista e o comércio de
supermercados, todos os
setores da Coopervap cresceram muito, claro, que estamos levando custos baixos,
sempre reduzindo despesas e
segurando um pouco, para
não aumentar as despesas,
mas eu vejo com otimismo a
vida futura da coopervap e de
seus produtores, pois há um
amadurecimento da gestação, participação dos conselheiros, dos cooperados em
assembleias e préassembleias; é a uma procura
por técnicas que de mais
resultado nas propriedades,
o produtor rural tem que
acompanhar a reprodução de
seus bovinos, se preocupando em fazer a contabilidade
da fazenda para evitar
imprevistos e prejuízos.
Agente sempre estimula os
produtores a fazer isso. Disse. De acordo com o
presidente, hoje o produtor
que se considera pequeno,
precisa pensar em crescer,
pois não existe produtor
pequeno, existe propriedade
pequenas, ele pode melhorar
a produção com matrizes
mais qualificadas, um
manejo melhor, buscando
também linhas de créditos
junto a bancos.
Importantes premiações
em 2017
P r i m e i r a m e n t e
Cumprimentamos toda a
equipe da indústria de
lacticínios que se esforça
muito pra isso, nosso gerentes, auxiliares e os produtores
que estão fazendo o máximo
para melhorar a qualidade
dos produtos. É muito
importante estes prêmios
Nacionais, que valorizam
nossos produtos, e agregam
valores a produção dos
nossos produtos, hoje a

cooperativa paga o melhor
preço de leite ao pequeno
produtor, mais do que outras
regiões. Estamos sempre com
produtos novos, como o
queijo Minas Frescal, Zero
Lactose e outros, e com isso
estamos abrindo o mercado
atendendo estas pessoas e
valorizando mais o nosso
mercado. Nosso vencemos o
rank de produtos do Minas
Láctea 2017, fizemos o
melhor queijo prato do Brasil,
o segundo Minas padrão, já
ganhamos varias vezes com a
manteiga e outros produtos.
Valorização
O show de prêmios já começou e vai entregar em 2018,
três carros 0KM, sendo dois
Ônix e uma estrada, para
valorizar os cooperados,
clientes e conveniados. A
cada 70 reais em compras,
ganha um cupom para concorrer a um carro 0KM.
Outra visão
Segundo Vasquinho é preciso
olhar para próximo para ver
se a situação do próximo não
está pior que a nossa, e às
vezes agente acha que nosso
problema e maior, e quando
olhamos para outras cidades
do Brasil, agente vê que
Paracatu tem crescido muito,
que Paracatu tem menos
desemprego do que outras
cidades. A violência em
Paracatu nos preocupa muito,
e isso é um dever do estado,
mas também de todos, nos
somos parceiros da polícia
militar, polícia civil e da
prefeitura, e ajudamos a
buscar um caminho para esta
dificuldade. Precisamos
perceber que no município
temos uma cooperativa forte e
que na cidade tem mais
emprego que outras cidades
da região, que temos diversificado a economia, e que
temos escolas de excelente
nível, como Escolas públicas
e particulares, além de um
Hospital Municipal excelen-

te, se comprando o hospital de
outras cidades. “Se comparar,
Paracatu oferece mais”. Disse.
Apoio ao produtor para o
crescimento
Agente precisa sempre ter um
dialogo com os nossos produtores rurais, para que eles
possam entender, que não é
vasquinho e Valdir, que dita os
preços do mercado de leite,
mas sim a economia e o
mercado que é o misto da
afluência das grandes empresas e das grandes redes de
varejistas. O produtor rural
precisa buscar apoio técnico,
de veterinários, dos agrônomos e outros, para aproveitar
melhor a sua propriedade
rural, conhecendo a suas
condições. Às vezes o produtor está plantando milho, e às
vezes a propriedade é para
sorgo, campineiras e canavial,
ou às vezes a propriedade e boa
para o milho, mas não está
fazendo a calagem na hora
certa e adubação correta e
acaba perdendo a colheita. E
preciso se inteirar mais
tecnicamente, e trabalhar com
planejamento, pois vejo que o
Brasil tem o jeitinho brasileiro
do improviso e às vezes da
certo, mas pode também da
errado e é bom trabalhar com
planejamento e com antecedência . Os produtores rurais
podem contar com apoio e
ajuda da coopervap. Afirmou
Vasquinho.
O diretor da Coopervap Valdir,
falou dos resultados satisfatórios deste ano de 2017, mesmo
em momento difícil de crise,
foi repassando aos cooperados
mais de dois milhões de
fidelização, no
ano passado
nos baixamos o
endividamentoda Coopervap
em entorno de
15% e isso é
histórico, pois a
cooperativa não
vinha gerando

Quero primeiramente
Agradecer a Deus por mais
este ano de sucesso, e a todos
que estiveram aqui comprando e negociando com a
cooperativa, isso é uma
vitória de Paracatu, pois a
cooperativa é uma empresa
que está há mais de 50 anos
em Paracatu e é um patrimônio da cidade. Aproveito a
oportunidade para chamar a
população que venha negociar e fazer negócios com
agente. Estamos prestigiado a
cidade com mais uma mega
promoção show de prêmios
da Coopervap, mostrando que
é muito importante ter a
população de Paracatu aqui
dentro da Coopervap.
Minas Láctea 2017
Agente sabe que é um trabalho e uma Gestão que tem que
ser feita, e quem não faz
gestão, não consegue sobreviver e permanecer no
mercado. Mais mostramos a
razão de estamos muito bem
no mercado. A qualidade é o
diferencial da Coopervap.
Parabenizo toda equipe por
estes prêmios nacionais.
Desejo um Feliz Natal a todos
os produtores e toda a população de Paracatu, e queremos
falar da alegria de estamos à
frente da cooperativa e de
estar representado cada
cooperado. Peço desculpas a
todos os cooperados e população, pois queríamos ter feito
mais, entretanto por causa da
limitação e as dificuldade do
mercado, não foi possível. O
ano de 2017 foi difícil, mas
graças está força do homem
do campo e de Paracatu, foi
possível mais um ano, chegar
com estes resultados satisfatórios e também de ter feito o
dever de casa.
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